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УВОД

Школски програм припремио је Стручни актив за развој школског програма:

Биљана Мирјанић, директор школе – учествује у раду стручног актива за развој ШП







Дејан Остојић, председник стручног актива за развој ШП
Весна Миладиновић, стручни сарадник педагог
Владимир Милићевић, проф солфеђа
Борисав Миљковић, проф. етномузиколог
Предраг Михаиловић, проф. виолончела
Лазар Васиљевић, проф солфеђа

уз ангажовање осталих наставника, сарадника, представника ученика и родитеља.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МШ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
К Р А Љ Е В О
Топлице Милана 2
Број : 783/1
12.08.2020.године

На основу члана 119. ст. 2, а у вези члана 61. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС број 88/2017 и 27/2018-др. Закони, 10/19, 27/2018-др. Закони и 8/20 “), на
седници Школског одбора МШ ''Стеван Мокрањац'' у Краљеву, одржаној 12.08.2020.године,
донета је следећа:

ОДЛУКА

Доноси се Школски програм рада за средње музичко образовање и васпитање за школску 2020-2024.
годину.

Образложење

Сходно прописима у надлежности Школског одбора је да доноси предшколски, школски, односно
васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
самовредновању, као и усвајање извештаја директора о раду, сходно напред наведеном донета је одлука као у
диспозитиву.

Председник Школског одбора
_______________________________
Драган Костић
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Средње образовање и васпитање остварује се на основу школског програма.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског
заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата,
као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм се доноси у складу са Законом. Поједини делови школског програма
иновирају се у току његовог остваривања.
Школски програм доноси орган управљања, у складу са плановима и програмима наставе
и учења у складу са Законом.
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе.
Школски програм за средње музичко образовање и васпитање је документ који обухвата
све садржаје, процесе и активности који су усмерени на остваривање стандарда, циљева и исхода, а
који су регулисани на националном и школском нивоу.
Школски програм чине сви садржаји, процеси и активности који имају за циљ
остваривање исхода и сврху да промовишу интелектуални, лични, друштвени и физички развој
ученика. Школски програм се ради на нивоу школе и осигурава усмереност на децу и њихово учење.
Школски програм доноси се на основу планова и програма наставе и учења, односно
програма одређених облика стручног усавршавања.
Садржаји образовно васпитног рада Школског програма остварују се на српском језику
и ћириличном писму.
Музичка школа „Стеван Мокрањац“ прилагођава свој школски програм плану и програму
наставе и учења који је прописан законом и правилником, али у исто време и условима и ресурсима
школе, као и локалним 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 васпитно-образовним и културним програмима и дешавањима локалне заједнице.
Музичко образовање и васпитање остварују се на основу Школског програма. Школским
програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама
ученика и родитеља,односно старатеља, школе и локалне заједнице. Школски програм садржи
обавезни,изборни и факултатативни део, елементе структуре прописане Законом (ЗОСОВ) и Законом
о средњем образовању.
Школски програм се израђује по образовним захтевима, за сваки ниво образовањаосновна за сваки предмет, сваки разред и за све ваннаставне активности које се реализују на нивоу
разреда, профила или школе.
Овај документ садржи:




обавезни део плана и програма наставе и учења
изборни део плана и програма наставе и учења
факултативни део плана и програма наставе и учења

Обавезни део садржи основне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике одређеног
нивоа и врсте образовања.
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Изборни део обухвата изборне предмете и садржаје програма по нивоима и врстама
образовања од којих ученик бира један или више предмета према својим склоностима тако да се
изборна настава сваке школске године састоји од једног часа и то:
- обавезни изборни предмет предвиђен Законом - Грађанско васпитање или Верска настава, 1 час
недељно током школске године у свим одељењима
Факултативни део обухвата предмете који се задовољавају интереси ученика у складу са
могућностима школе. Сходно томе организује се додатна настава, интензивиран је рад ђачког
парламента, урађен је и усвојен план ученичких екскурзија, ученици бораве у музичким камповима
током године, нуди се различит избор факултативних и слободних активности, а школа ће бити
активнија у културним и јавним дешавањима у свом месту и околини.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе за израду Школског програма су:





Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017 и 27/2018-др.
закони, 10/19, 27/2018-др. Закони и 6/20),
Закон о средњој школи (''Службени гласник РС'' бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02-др.
закон, 64/03.-испр.др. закона, 101/05-др. закон и 72/09 и 55/13- др. закон)
Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 -др.
закони и 6/2020)
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (''Службени гласник РС'' –
“Просветни гласник '' бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009,
8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016 и 8/20)



Правилник оплану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу
музичку школу („Службени гласник РС-Просветни гласник број 8/20)



Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање, за први разред средње
школе – ''Службени гласник РС'' бр. 5/2001
Правилник о наставном плану и програму Верска настава за средње школе) (''Службени гласник РС'' Просветни гласник бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016)
Правилник о степену и врсти наставника, стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање (''Службени гласник РС'' –“Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017 и 9/2019 )
Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2020-21. годину
(''Службени гласник РС'' 6/2020.)
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' бр.
82/2015 и 59/2020)
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника, и њиховог професионалног развоја
(''Службени гласник РС'' бр. 5/2011)
Правилник о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(''Службени гласник РС'' бр. 80/2018)
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на иоп, његову примену и вредновање
(''Службени гласник РС'' бр. 74/2018 )
Правилник о стручно педагошком надзору (''Службени гласник РС'' бр. 87/2019)
Правилник о вредновању квалитета рад установе (''Службени гласник РС'' бр. 10/2019)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања нвсс (''Службени гласник РС'' бр.
81/2017 и 48/2018)
Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједице
Могућности школе
Остало
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ЛИЧНА КАРТА
Након 15 година континуираног рада Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“, делатност
Музичке школе у Краљеву је 28. јуна 1979. године проширена на средње образовање. Од тада
Музичка школа ради као средња, а у њеном саставу је и основна школа за музичко образовање под
истим именом. Школа је започела са радом у Хајдук Вељковој улици у згради некадашње Женске
занатске школе, потом у лепој приземној згради, која је припадала радионици Заштите рада (каснија
Галерија „Маржик“). Од 1997. године је комплетна настава почела са извођењем у згради Музичке
школе у Обилићевој улици, а до тренутне локације у Улици Топлице Милана дошло је услед
земљотреса, 2010.године. Традиција Средње музичке школе је дуга 35 година. Почела је рад са два
смера, Теоретским одсеком и Вокално-инструменталним одсеком, у трајању од по 4 године, а од
2004. године је почео са радом и Етно – одсек. У почетку је Школа имала 42 ученика, четири разреда
и 11 наставника, а данас има 97 ученика и 75 професора у средњој школи.

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ
Средња музичка школа има традицију дугу преко 38 година, једна је од школа која има
заслужени углед, добар глас, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. То је чини једном од
елитнијих школа. Рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз
неговање свих традиционалних вредности које ова реномирана школа има, али и праћењем
савремених токова у настави, применом активних метода, учешћем у реформи струке итд.
Отворена је за сарадњу са другим институцијама. У школи је добра, радна атмосфера. Већина
професора има добар приступ ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно
уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и
такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Можемо истаћи изузетно
успешну сарадњу са родитељима, веома високе резултате наших ученика при упису на више школе и
факултете, као и освојена места на бројним такмичењима. Такође, наши професори су аутори и
рецензенти уџбеника. Налази се на добром месту, у центру града и много се води рачуна о
одржавању школе, њеној уредности и чистоћи.
Руководство школе је по процени свих заинтересованих за школу и њен развој на веома
високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање различитих мишљења. Постављају
се јасни и прецизни захтеви који доприносе ефективности рада школе. Истиче се добра организација
наставе и других активности, рада професора, подстицање ученика и запослених на професионалан
однос према раду. Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, промовише и
подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој афирмацији и угледу школе.
У школи ради велики број компетентних професора, од којих су један број и аутори и
рецензенти уџбеника. Такође и рад помоћно-техничког особља је на високом нивоу. Школа је
опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како
у учионицама, тако и у кабинетима, сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава,
опрема и реновира. У наредном периоду је планирана изградња новог школског објекта, који ће
задовољити све савремене стандарде.
Настава у Школи је на веома високом нивоу, озбиљна, добро организована, уз коришћење
нових технологија и све већу примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су
веома високи. Ученицима се пружају квалитетна знања, како стручна, тако и опште-образовна. Уз
велико ангажовање ученика и професора, ученици се оспособљавају за квалитетан самостални рад,
али и за даље школовање у високо-школским установама
Подршка ученицима се одвија поштујући законе и права ученика. Безбедност ученика је на
високом нивоу. Осим редовне наставе која је на високом нивоу, богата је и ваннаставна активност.
Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе.
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НАЧЕЛА ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школски програм утемељен је на начелима:
1) усмерености на процесе и исходе учења;
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и
усвајања вредности код ученика;
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних
предмета;
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и
учења;
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са
садржајима наставе;
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог
интересовања за учење и образовање у току целог живота;
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање
ученика;
10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за
живот и рад у школи.

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, музичка школа „Стеван Мокрањац“, кроз
свој Школски програм поставља следеће циљеве:
• Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за наставак школовања у
средњој музичкој школи.

• Стицање уметничког образовања које оспособљава ученика за даље усавршавање (на факултетима
музичке уметности и музичким академијама, како у Србији тако и у иностранству) и уметничко
ангажовање (запослење), у складу са савременим захтевима уметничких пракси.
• Развој мотивације за учење, као и за прелазак на више нивое образовања и васпитања.
• Развој репродуктивно-креативних и естетских аспеката личности у складу са развојним
потребама, уметничким потенцијалима и интересовањима.
• Изградњу и очување личне уметничке аутономије и интегритета и успешно суочавање са
изазовима будућег уметничког живота.
• Усвајање и изградњу општекултурних и цивилизацијских вредносних ставова који произилазе из
националне, европске и светске културне баштине.
• Допринос очувању и неговању властите традиције и културе путем уметничког ангажовања и
преношења стеченог знања (у виду јавних наступа, индивидуалних или групних, организације
музиких манифестација, предавања, радионица, такмичења, и томе слично.
• Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса.

ЦИЉЕВИ СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-

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
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-

-

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.

ЗАДАЦИ СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА




















Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности – спољашњег
(контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и музичке
фантазије.
Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима
одабраног инструмента (ученика који су одабрали певање – са својствима људског гласовног
апарата).
Овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за ученике певања –
вокалном техником).
Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације).
Основно музичко описмењавање (постизање вештине течног читања и писања нота у разним
кључевима, брзог препознавања и разумевања најважнијих темповских, карактерних,
метричких, динамичких, акцентних, агогичких и артикулационих ознака у нотном тексту и
континуиран рад на развоју вештине спретног свирања или певања Prima vista).
Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје.
Оспособљавање за самостално учење и вежбање.
Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу.
Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике.
Развијање естетских музичких критеријума.
Неговање и прихватање културног наслеђа, традиције, као и универзалних културних и
уметничких вредности
Развијање теоријског мишљења, музичког укуса, способности за диференцирање различитих
врста музике
Развијање инструменталних извођачких способности и савладавање најзначајнијих
композиција за поједине инструменте
Развијање смисла за колективно и групно музицирање у оквиру мањих (камерна музика) и
већих група (хор, оркестар и велики ансамбли)
Упознавање сасвим дисциплинама које чине укупност музичке уметности, извођаштва,
историје, теорије, композиције
Упознавање са националним вредностима на свим музичким плановима-извођаштва,
стваралаштва, кореографисања
Развијање индивидуалне креативности
Подизање општег културног и образовног нивоа локалне средине
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ЦИЉЕВИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су дефинисани законом
којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и овим законом, а
нарочито:
- развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот
у савременом друштву;
- развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање;
- оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;
- свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;
- оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
- поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности,
толеранције и уважавања различитости;
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност
самовредновања и изражавања сопственог мишљења.
Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе
образовања и васпитања у складу са Законом.

ОПШТИ ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Остваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним
процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада.
Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да
је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и
васпитања.
Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног
наслеђа и средине, потреба и интересовања;
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према
свом животу, животу других и животној средини;
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;
6) зна како да учи;
7) уме да разликује чињенице од интерпретација;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним
ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује
људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости
друштава и решавању сукоба;
12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и
јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;
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14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да
нису изоловани;
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања
идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке
и визуелне уметности.
Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом
на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада.
СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБУХВАТАЈУ:
Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена
квалитета у систему образовања и васпитања, и то:
1)
2)
3)
4)
5)

стандарди постигнућа ученика;
стандарди квалитета рада установе;
стандарди квалитета уџбеника;
стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;
стандарди компетенција директора.

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво,
циклус, врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других
разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз
стално праћење његовог развоја. За ученика са изузетним способностима посебни стандарди
постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење развоја.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ И ИСХОДИ УЧЕЊА
ЗА КРАЈ СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Напомена:
- образовни стандарди нису донети за стручне предмете;
- исходи су донети за стручне предмете и налазе се у оквиру плана и програма наставе и учења за
сваки појединачни предмет;
- образовни стандарди и исходи су донети за општеобразовне предмете и налазе се у оквиру плана и
програма наставе и учења за сваки појединачни предмет;
(у глобалним плановима рада наставника дефинисани су образовни стандарди (за општеобразовне
предмете)и припремама за час дефинисани су исходи (за општеобразовне и стручне предмете)као
очекиване резултати учења који показују шта ученик може и уме да уради на основу знања стечених
у процесу образовања, као и нивои постигнућа –три нивоа и критеријуми о оцењивању)

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ
СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни
сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.
Кључне компетенције за целоживотно учење су:
1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли,
осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;
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2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања,
чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем,
тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање;
3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање
света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт,
комуникације и др.);
4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и
комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију;
5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање
временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило,
коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама,
индивидуално и/или у групи;
6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у
друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све
разноврснијим заједницама;
7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање
пројектима;
8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја,
искустава и емоција у различитим медијима - музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.
Компетенције осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају и ангажују школска
знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем
образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују своје грађанске
улоге.

ОПШТЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И
ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ
СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Напомена:
- опште предметне компетенције и специфичне предметне компетенције донете су за
општеобразовне предмете
- опште предметне компетенције и специфичне предметне компетенције нису донети за стручне
предмете;
из тог разлога наводимо:
ОПШТE МЕЂУПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE ЗА КРАЈ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите
реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању
различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
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1. Компетенциjа за целоживотно учење
2. Комуникациjа
3. Рад с подацима и информациjама
4. Дигитална компетенциjа
5. Решавање проблема
6. Сарадња
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Одговоран однос према здрављу
9. Одговоран однос према околини
10. Естетичка компетенциjа
11. Предузимљивост и ориjентациjа ка предузетништву.
У овом документу опште и међупредметне компетенциjе дефинисане су као обавезне али, због
специфичног положаjа у наставном процесу, очекивани исходи одређени су само на основном,
базичном нивоу. То, наравно, не значи да се током средњошколског школовања ове компетенциjе
неће поjавити у комплексниjем и развиjениjем облику на нивоу поjединог ученика или школе, већ да
се очекуjе да се оне подрже на систематичан начин на нивоу образовног система у целини. Такође,
стандарди дефинисани у овом документу нису критериjуми за школске оцене. Различити облици
формативног оцењивања наjприкладниjи су начин за праћење индивидуалног напретка ученика и
усмеравање њиховог даљег развоjа. За потребе мерења и оцењивања, школски тимови развиjаjу
тестове и успостављаjу критериjуме полазећи од очекиваних исхода дефинисаних у овом документу.
1. Компетенциjа за целоживотно учење
Лични и професионални развоj поjединца превасходно почива на његовоj способности да управља
процесом учења. Ученик треба да буде оспособљен да иницира учење, да изабере стратегиjе учења и
дизаjнира контекст у коjем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у
складу са намерама и циљем коjи има. Ученик уме да пронађе и асимилуjе нова знања и вештине,
користећи претходно учење и ваншколско искуство. Свестан jе процеса учења, могућности и тешкоћа
у учењу; уме да превазиђе тешкоће и да истраjе у учењу. Примењуjе знања у различитим ситуациjама
у зависности од карактеристика ситуациjе и сопствених циљева.
2. Комуникациjа
Ученик влада различитим модалитетима комуникациjе и користи их на сврсисходан и
конструктиван начин када комуницира у приватном, jавном, образовном и професионалном
контексту. Ученик прилагођава начин и средства комуникациjе карактеристикама ситуациjе (сврси и
предмету комуникациjе, комуникационим капацитетима и карактеристикама партнера у
комуникациjи итд.). Користи на одговараjући и креативан начин поjмове, jезик и стил комуникациjе
коjи су специфични за различите научне, техничке и уметничке дисциплине. У комуникациjи са
другима уме да изрази себе (своjе мишљење, осећања, ставове, вредности и идентитете) и да оствари
своjе циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштуjући и уважаваjући другог.
Критички процењуjе садржаj и начин комуникациjе у различитим комуникативним ситуациjама.
Ученик има развиjену свест о значаjу позитивне и конструктивне комуникациjе и активно
доприноси неговању културе диjалога у заjедницама коjима припада.
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3. Рад с подацима и информациjама
Ученик разуме значаj коришћења поузданих података за рад, доношење одлука и свакодневни
живот. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи
податке користећи текст, броjеве, диjаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи
различите изворе информациjа и података (библиотеке, медиjе, интернет, личну комуникациjу, итд.)
и критички разматра њихову поузданост и ваљаност. Ефикасно проналази, селектуjе и интегрише
релевантне информациjе из различитих извора.
4. Дигитална компетенциjа
Ученик jе способан да користи расположива средства из области информационо-комуникационих
технологиjа (уређаjе, софтверске производе, електронске комуникационе услуге и услуге коjе се
користе путем електронских комуникациjа) на одговоран и критички начин ради ефикасног
испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, школовању и будућем послу.
Познаjе основне карактеристике расположивих информационо-комуникационих технологиjа (у
даљем тексту: ИКТ) и могућности њихове примене у свакодневном животу, раду и образовању,
односно њихов утицаj на живот и рад поjединца и заjедница. Имаjући у виду сврху постављених
циљева и задатака уме да одабере одговараjуће ИКТ средство и да га користи на одговоран и
креативан начин у активностима коjе ради тога спроводи (комуникациjа; сарадња; учешће у животу
заjедница; учење; решавање проблема; трансакциjе; планирање, организациjа и управљање
самосталним и заjедничким активностима; стварање, организациjа, обрада и размена информациjа),
а да истовремено приступ решавању проблема прилагоди могућностима технологиjе. Приликом
коришћења ИКТ-а свестан jе ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит и одговорним
поступањем себе и друге штити од нежељених последица.
5. Решавање проблема
Ученик ангажуjе своjе индивидуалне капацитете (знање из различитих предмета, искуство стечено
изван школе, као и интелектуалне, емоционалне и социjалне способности) и друге ресурсе коjи му
стоjе на располагању (различити извори информациjа, алати, књиге, искуство других ученика,
наставника и других особа из школског и ваншколског окружења, итд.), селективно и сврсисходно их
користи, истраjава у решавању проблема и проналази/осмишљава делотворно решење за jасно или
релативно jасно дефинисане проблемске ситуациjе за коjе не постоjи очигледно решење, а коjе се
jављаjу током учења и приликом учешћа у животу школе.
6. Сарадња
Ученик jе способан да се у сарадњи са другима или као члан групе ангажуjе на заjедничком
решавању проблема или реализациjи заjедничких проjеката. Учествуjе у заjедничким активностима
на конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух међусобног поштовања,
равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и конструктивно доприноси раду
групе у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање заjедничких циљева,
усаглашавање у вези са правилима заjедничког рада, формулисање оптималног начина за остварење
заjедничких циљева на основу критичког разматрања различитих предлога, подела улога и
дужности, преузимање одговорности за одређене активности, надгледање заjедничког рада и
усклађивање постигнутих договора са новим искуствима и сазнањима до коjих се долази током
заjедничког рада и сарадње. У процесу договарања уме да изрази своjа осећања, уверења, ставове и
предлоге. Подржава друге да изразе своjе погледе, прихвата да су разлике у погледима предност
групног рада и поштуjе друге коjи имаjу другачиjе погледе. У сарадњи са другима залаже се да се
одлуке доносе заjеднички на основу аргумената и прихваћених правила заjедничког рада.
7. Одговорно учешће у демократском друштву
Ученик jе способан да активно, компетентно, критички и одговорно учествуjе у животу школе,
заjедница коjима припада, као и у ширем демократском друштву, руководећи се правима и
одговорностима коjе има као припадник заjеднице и као грађанин. Прихвата и поштуjе друге као
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аутономне и jеднако вредне особе. Своjим активностима у заjедници доприноси заштити и неговању
људских и мањинских права, хуманистичких вредности и основних демократских вредности и
принципа. Користи право избора културе, субкултуре и традициjе коjе ће неговати и афирмисати,
поштуjући право других да негуjу и афирмишу другачиjе културе, субкултуре и традициjе. Поштуjе
равноправност различитих заjедница и њихових традициjа и идентитета. Посебно води рачуна о
могућоj маргинализациjи или дискриминациjи своjе или других заjедница и активно изражава
солидарност са онима коjи су дискриминисани или маргинализовани. Уме да се удружуjе са другима
како би ангажовано, толерантно, аргументовано и критички заступали одређене ставове, интересе и
политике поштуjући права оних коjи заступаjу супротстављене инициjативе, као и правила и
процедуре за доношење одлука.
8. Одговоран однос према здрављу
Ученик прикупља информациjе о темама у вези са ризицима, очувањем и унапређењем
психофизичког здравља. Просуђуjе релевантне околности и, по потреби, доноси одлуке и/или се
укључуjе у активности значаjне за превенциjу болести и очување здравља. Свестан jе свих димензиjа
здравља (физичко, ментално, социjално, емоционално здравље). Познаjе факторе коjи доприносе
здрављу или га угрожаваjу и импликациjа њиховог деловања по поjединца, групу или заjедницу.
Своjим понашањем, као поjединац и део различитих група и заjедница, промовише здравље, заштиту
здравља и здраве стилове живота.
9. Одговоран однос према околини
Одговоран однос према околини подразумева познавање и непосредан доживљаj природе;
увиђање значаjа коjи природа има за одржавање живота на Земљи; разумевање међузависности
живог света, природних ресурса и климатских услова за одржање живота; очување његове
разноврсности, еколошких станишта и климатских услова; активно учествовање у неговању здравих
заjедница. Ученик познаjе како људске активности могу да унапреде или угрозе животну средину и
одржив развоj. Спреман jе да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у коjем живи,
ради и учи.
10. Естетичка компетенциjа
Ученик jе упознат са културним наслеђем људске заjеднице, има свест о вредности уметничких и
културних дела и њиховог значаjа за развоj друштва. Естетичка компетенциjа иде корак даље од
тога, ка препознавању међуповезаности различитих форми и средстава уметничког изражавања.
Свестан jе значаjа естетске димензиjе у свакодневном животу, има критички однос према употреби и
злоупотреби естетике. Ученик се оспособљава да исказуjе опажања, осећања и идеjе у вези са
уметничким изразима у различитим медиjима, да култивише културне навике, да изграђуjе
аутономне естетске критериjуме и преференциjе и суди у складу с њима.
11. Предузимљивост и предузетничка компетенциjа
Кроз образовање за предузетништво, ученик се учи организационим вештинама и
способностима, укључуjући различите интерперсоналне вештине, као и организациjу простора,
управљање временом и новцем. Ученик jе оспособљен за комплексно планирање и одлучивање коjе
подразумева поштовање више услова истовремено. Уме да осмишљава проjекте у складу са унапред
постављеним захтевима. Зна како да се упозна са карактеристикама одређених послова и радних
места, спреман jе на волонтерско ангажовање и коришћење различитих могућности за стицање
радног искуства.
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СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Стандарди квалификација за средње музичко образовање и васпитање који се утврђују у
складу са законом који уређује национални оквир квалификација нису донети и објављени.

МИСИЈА
Основни задатак наше Школе може се дефинисати као образовање стручних кадрова који ће
бити у стању да прате/стварају нове услове рада и привређивања, односно школовање младих
уметника који ће се укључивати али и стварати позитивне токове. Музичка школа биће носилац
промена у систему средњег образовања у подручју уметности и културе, са циљем да ученицима
пружи трајна, функционална и по садржају актуелна знања. Код ученика ће се развијати и
подстицати иницијативност, активитет, лична култура, флексибилност, одговорност и позитивна
комуникација.

НАЧИН И ПОСТУПАК ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Праћење остваривања школског програма је континуиран задатак стручног актива за развој
школског програма, са циљем унапређења свих сегмената школског програма.
Праћење остваривања школског програма реализоваће се на основу неколико елемената, који
ће се оперативно разрађивати у поступку планирања и реализације праћења:






Садржај
Начин
Инструменти
Сарадници
Временска динамика
Садржај праћења остваривања школског програма



динамика реализације планираних активности у свим образовним областима или наставним
предметима;



динамика остваривања планираних исхода учења;



напредовања у постигнућу ученика;



усклађеност циљева, задатака и исхода са садржајима и темама, наставним методама и
облицима рада, са активностима наставника и ученика и њихово остваривање;



усклађеност наставних активности са развојним карактеристикама ученика и њиховим
потребама и интересовањима;



адекватност сарадње са родитељима, са локалном заједницом, са просветним властима и са
стручним институцијама;



степен активности ученика у наставним ситуацијама, степен ученичког задовољства школом,
само еволуација наставника, њихово задовољство оствареним активностима;



фактори који подржавају реализацију планираног и фактори који ометају реализацију
планираног у школском програму;
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промене кадровске структуре у школи, стручно усавршавање наставног и руководећег
кадра;промене услова рада ( простор, опремљеност наставним средствима...) итд.

Начин праћења остваривања школског програма (интервјуи, упитници, тестови, скале,...,
различите методе и технике оцењивања ученика, диференцирање различитих нивоа постигнућа
ученика, мерење постигнућа ученика, мерење задовољства ученика и наставника у раду,
процењивање активности ученика...)
Инструменти праћења остваривања школског програма ( тестови, анкете, скале процене,
модели евалуације, елементи портфолија наставника и ученика...)
Сарадници у праћењу и вредновању остваривања школског програма (ученици,
наставници, родитељи, актив за развој школског програма, стручни сарадник, директоа и
представници локалне заједнице, мпнтррс, просветне власти и стручне институције; носиоци
послова праћења и вредновања остварују функцију праћења појединачно, а и организовано кроз:
одељенске заједнице, заједнице родитеља , Савет родитеља, Школски одбор, Стручна већа,
Наставничко веће, струковна удружења итд., у оквиру којих извештавају о својој активности праћења
и запажањима; на уважавању и анализи њихових закључака и предлога заснива се дорада
различитих сегмената школских програма током...)
Временска динамика праћења остваривања школског програма (континуирано током
године, септембар, октобар, новембар, класификациони периоди...)
Путем праћења остварује се увид у избор адекватних поступака, метода, облика, средстава у
реализацији програмских задатака школе. Остварује се увид и каналише активност ученика,
наставника и других учесника у раду.
Комплексно вредновање представља целовиту примену различитих метода, техника и
инструмената у праћењу, мерењу и вредновању ширих промена развоја личности и реализацији
васпитно образовних задатака школе као целине. Зато се примењују различити инструменти и
технике (скале, процене, упитници, инвентари, протоколи, усмено и писмено проверавање знања).

Резултати васпитно образовног рада саопштавају се на седницама Одељенских и
Наставничких већа, на седницама Стручних већа, на родитељским састанцима, на састанцима Савета
Родитеља, Школског одбора.

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈ Е ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ
Школским програмом Музичке школе “Стеван Мокрањац”, обухваћени су програми
образовања за редовне и ванредне ученике и различите врсте обука.
У оквиру подручја рада подручје рада култура и уметност, Школским програмом су
обухваћени следећи образовни профили:

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
I.
II.
III.

Извођач класичне музике
Музички сарадник
Музички извоћач српског традиционалног певања и свирања

На сва три одсека настава траје четири године и остварује се на матерњем, српском језику.
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1. МУЗИЧКИ ИЗВОЋАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
Образовни профил: Извођач класичне музике
Одсек: КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
Главни предмет (инструмент или соло певање):


















клавир
виолина
виола
виолончело
контрабас
хармоника
гитара
Флаута

саксофон
кларинет
труба
туба
тромбон
хорна
соло певање
удараљке

2. МУЗИЧКИ САРАДНИК
Образовни профил: Музички сарадник
Одсек: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
Главни предмет: Солфеђо

3. МУЗИЧКИ ИЗВОЋАЧ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА
Образовни профил: Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Одсек: СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
Главни предмет:



Српско традиционално певање
Српско традиционално свирање
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
недељни и годишњи фонд часова обавезних општеобразовних и изборних предмета
ПОДРУЧЈЕ РАДА : Музичка
уметност
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
Музички извођач класичне музике,
музички сарадник, музички
извођач српског трдиционалног
певања и свирања

НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ
ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
бр.

Теорија, вежбе, блок, пракса

1

РАЗРЕД
1

2

3

4

ГОД.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

СВЕГА

Српски језик и књижевност

3

105

3

105

3

105

3

99

414

2

Страни језик

2

70

2

70

2

70

2

66

276

3

Други страни језик

2

70

2

70

2

70

2

66

276

4

Филозофија

/

/

/

/

/

/

2

66

66

5

Психологија

/

/

/

/

2

70

/

/

70

6

Социологија

/

/

1

35

/

/

/

/

35

7

Историја

2

70

2

70

1

35

/

/

175

8

Математика

2

70

2

70

2

70

2

66

276

9

Физика

1

35

/

/

/

/

/

/

35

10

Информатика

1

35

1

35

1

35

1

33

138

11

Физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

66

276

12

Верска настава *

1

35

1

35

1

35

1

33

138

13

Грађанско васпитање **
Укупно А :

1

35

1

35

1

35

1

33

138

17

595

17

595

17

595

16

528

2313

*; ** Изборна настава састоји се сваке школске године из изборног предмета предвиђеног Законом:
Грађанско васпитање или Верска настава
- Општеобразовне програме наставе и учења похађају ученици који нису уписали неку другу средњу
школу паралелно
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОДСЕК: КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ; ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,)

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Главни предмет: инструмент
или соло певање
Солфеђо
Хармонија
Музички облици
Музички инструменти
Контрапункт
Етномузикологија
Историја муз. са упознавањем
муз. литературе
Национална историја музике
Камерна музика
Читање с листа
Клавирски дуо*
Оркестар-хор
Упоредни клавир**
Италијански***
Укупно Б:
Укупно на годишњем нивоу:

В

годишње

Т

В

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

3

105

3

105

3

105

3

99

12

414

2
2

70
70

2
2
1
1

70
70
35
35

2
1
2

70
35
70

2
1
2

66
33
66

1

35

2

66

1

35

1
2

35
70

2

70

2

66

8
6
5
1
3
2
6

276
208
101
35
136
70
206

1
1
1
2
1
2
20

35
35
35
70
35
70
700
700

2
1
1
2
1
2
20

70
35
35
70
35
70
700
700

1
2
1
1
2
1
2
22

33
66
33
33
66
33
66
726
726

1
6
4
4
8
4
8
78

33
206
138
138
276
138
276
2686
2686

1
1
1
2
1
2
16

35
35
35
70
35
70
560
560

*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира
***Предмет имају само ученици соло певања

В

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
ОДСЕК: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА; ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ САРАДНИК
В. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе)

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Солфеђо
Хармонија
Хармонска пратње
Аранжорање
Музички облици
Музички инструменти
Контрапункт
Традиционална музика
Историја му. са упознавањем
муз. литературе
Национална историја музике
Клавир
Хор
Хорске партитуре
Дириговање
Увод у компоновање
Укупно В:
Укупно на годишњем нивоу:

3
2
2

годишње

В

Т
105
70
70

1

35

2
2

12

70
70

420
420

В

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

3
2

105
70

3
2

105
70

3
2

99
66

1
1
1

35
35
35

1
2

35
70

1
2

33
66

2

70

2

66

1

35

2

70

2

70

2

2
2
1

70
70
35

2
2
1
2

70
70
35
70

16

560
560

19

665
665

В

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

12
8
2
3
5
1
4
2

414
276
70
103
171
35
136
70

66

6

206

1
2
2

33
66
66

2
2
21

66
66
693

1
8
8
2
4
2
68

33
276
276
70
136
66
2338

693

В

2338
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
ОДСЕК: СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ;
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА

Г. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,)

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ГП: Српско традиционално
свирање или Српско
традиционално певање
Групно певање или Групно
свирање
Солфеђо
Хармонија
Музички облици
Музички инструменти
Контрапункт
Етномузикологија
Историја муз. са упознавањем муз.
литературе
Национална историја музике
Етнокореологија
Етнологија
Упоредни клавир
Укупно Г:
Укупно на годишњем нивоу:

В

годишње

Т

В

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

годишње

В

Т

В

недељно

Т

годишње

В

Т

В

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

годишње

В

Т

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

2
2

70
70

2
2
1
1

70
70
35
35

2
1
2

70
35
70

2
1
2

66
33
66

2

70

2

70

1
2

35
70

2
2

66
66

8
6
5
1
3
8

276
208
171
35
101
276

2

70

2

70

2

66

6

206

2
1
1
17

70
35
35
595

2
1
1
17

70
35
35
595

1
2
1
1
19

33
66
33
33
627

1
8
4
4
66

33
276
138
138
2272

2
1
1
13

70
35
35
455

455

595

595

627

В

2272
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

35

35

35

33

138

Додатна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунска настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине
Испити и смотре
Екскурзија/ студијско путовање
Концертна активност (интерни и јавни часови,
концерти, такмичења)
Друштвене активности – ученички парламент,
ученичке задруге

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

35

35

35

33

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

35 часова годишње
10 – 20 часова годишње

Остваривање плана и програма наставе и учења - Распоред радних недеља у току наставне године
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

35

35

35

33

Концертне активности

1

1

1

1

Испити и смотре

3

3

3

1

Матурски испит
Укупно радних недеља

4
39

39

39

39
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА МУЗИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА
за одсеке:
I.

Класична музика

II.

Музичка теорија

III.

Српско традиционално певања и свирања

МУЗИЧ КИ УМЕТНИЦИ

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА МУЗИЧКУ Ш КОЛУ

ЗАЈЕДНИЧКИ-ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
ПО РАЗРЕДИМА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Српски језик и књижевност
Страни језик
Други страни језик
Филозофија
Психологија
Социологија
Историја
Математика
Физика
Информатика
Физичко васпитање
Верска настава *
Грађанско васпитање **

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености;
стицање и неговање језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела;
афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног,
националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и
других народа и етничких заједница.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном
комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан
говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита,
доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је
најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија
говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне
културе.

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
Основни ниво
Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања.
Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан;
користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним писаним жанровима потребним за школовање
и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине,
разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и
неуметнички текст.
Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да
учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна
да примени одређена граматичка правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим
нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.
Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у
књижевноисторијски контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха,
праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне
лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и
структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања
схватајући значај читања за сопствени духовни развој.
Средњи ниво
Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији
говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке
текстове и има изграђен читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и критички промишља
сложенији књижевни и неуметнички текст.
Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката
српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има
шира знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању.
Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази. Тумачи кључне
чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе
и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела
предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује
своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу
књижевних дела предвиђених програмом.
Напредни ниво
Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има
развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички
промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује
свест о себи као читаоцу.
Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о
речницима и структури речничког чланка.
Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и
додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста.
Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове,
анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и
сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са
типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик
Основни ниво
Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге
језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика;
подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног језика; има
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основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима
српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са
њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима.
Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме
да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости;
има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и основних
жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма,
дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља
матурски рад поштујући правила израде стручног рада.
Средњи ниво
Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и
типовима. Зна основне особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора.
Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од
некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог
грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и
уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно
чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку
норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и реферат.
Напредни ниво
Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима,
саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка.
Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију
свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно
примењујући књижевнојезичку норму.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност
Основни ниво
Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из
светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког
дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста
погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и
неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у
тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену
аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у
основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из
књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење
лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког,
литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне
културе.
Средњи ниво
Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о
књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. Самостално уочава и анализира
значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.
Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне
методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и
лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју
српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који
су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног
и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и
образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису
сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на
његово разумевање.
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Напредни ниво
Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира
књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке
тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и
компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и
тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и
литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном
литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и
образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и
неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју
друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Први
3 часа
105 часова
ИСХОДИ

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да:


























разуме језик као систем и разликује основне науке о језику;
препозна особине књижевних језика пре реформе Вука Караџића;
разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта;
разликује дијалекте српског језика и екавски и ијекавски изговор;
разликује глас, фонему и графему;
класификује гласове према основним критеријумима;
одреди границу слога у типичним случајевима;
препозна гласовне алтернације и примени нормативна решења у вези с њима;
примени основна правила акценатске норме;
објасни појам и значај књижевности као уметности речи и утврди њене
сличности/разлике у односу на друге уметности и области културе;
тумачи књижевно дело са разумевањем његових жанровских карактеристика и
књижевноисторијског контекста, користећи у анализи структурне и стилистичке
елементе дела и употребљавајући секундарне изворе;
истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности;
вреднује одлике античког епа, библијског стила и представе света;
повеже знања из историје и историје уметности старог века (сумерско-вавилонскe,
хебрејскe, хеленскe) са књижевним стваралаштвом тог раздобља;
поткрепљује примерима основне одлике народне књижевности (класификација,
варијантност, формулативност);
анализира композиционе и стилистичке одлике народне бајке и вреднује поруке у
односу на властито читалачко и интермедијално искуство;
препозна одлике средњовековне књижевности и испита њен значај за српску
културу;
образложи на примерима важност свеукупног културног заокрета који се догодио у
епохи хуманизма и ренесансе;
наведе главне мотиве, тематику и стилске одлике репрезентативних књижевних
дела хуманизма и ренесансе и покаже разлике и сличности у односу на античку и
средњовековну књижевност/културу;
издвоји мотиве везане за музику у анализи књижевног дела;
објасни улогу музике у тематском или формалном уобличавању књижевног дела;
примени одговарајућа правописна правила;
правилно распореди грађу при писању састава;
препозна некњижевни акценат и облик речи у свакодневној комуникацији и у
говору јунака у драмским уметничким формама, а потом га исправља у сопственом
говору;
чита с разумевањем књижевне и остале типове текстова.

ТЕМА/ОБЛАСТ
и кључни појмови садржаја
ЈЕЗИК
Општи појмови о језику.
Историја књижевног језика код
Срба.
Дијалекти српског језика
екавског и ијекавског изговора.
Фонетика (са фонологијом и
морфофонологијом).
Прозодија.
КЊИЖЕВНОСТ
Књижевност као уметност речи.
Читање и проучавање
књижевности.
Књижевни родови и врсте.
Књижевност старог века.
Народна књижевност.
Средњовековна књижевност.
Хуманизам и ренесанса.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Правопис.
Усмено и писано изражавање.
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Други
3 часа
105 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА/ОБЛАСТ
и кључни појмови садржаја

– објасни развојне карактеристике српског књижевног језика од
реформе Вука Караџића до данас;
– објасни разлику између етимолошког и фонолошког правописа;
– напише текст, примењујући форме и обележја публицистичког и
административног стила;
– објасни појам морфеме и разликује граматичку од творбене
анализе речи (творбену основу и наставак и граматичку основу и
наставак);

ЈЕЗИК

Историја српског књижевног језика.
Функционални стилови српског књижевног језика.
Морфологија у ужем смислу.

– примени системска знања о врстама и подврстама речи и
њиховим граматичким категоријама;
– наведе и објасни друштвено-историјске околности које су
утицале на појаву барока у српској култури;
– упореди стилска средства барока са уметничким средствима
претходних епоха (праваца);
– одреди друштвени и културолошки значај просветитељских
идеја, посебно у српској култури;
– објасни утицај романтизма на формирање националног
идентитета;
– састави табелу са најзначајнијим представницима романтизма,
њиховим делима и одликама;
– упореди стилске карактеристике европског и српског
романтизма;

КЊИЖЕВНОСТ
Барок у европској књижевности и барокне
тенденције у српској књижевности.
Просветитељство и класицизам у српској
књижевности.
Романтизам у европској и српској књижевности.
Реализам у европској и српској књижевности.

– утврди разлике у приступу стварности романтизма и реализма:
– упореди и примерима илуструје књижевне одлике дела која
припадају реализму;
– дискутује о повезаности музике и књижевности у романтизму и
реализму;
– протумачи и вреднује посебности књижевних јунака и јунакиња
реализма (проблем рода, идентитета, класне раслојености);

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Правопис.
Усмено и писано изражавање.

– анализира и упореди издвојене проблеме у књижевним делима
која припадају различитим епохама;
– примени правописна решења у вези са писањем скраћеница;
– примени основна типографско-правописна решења у вези са
куцаним текстом (размак и штампарски типови слога);
– учествује у јавним разговорима са више учесника (на теме из
области језика и књижевности);
– обликује свој говор према ситуацији и примени
књижевнојезичку норму;
– састави сложенији текст, користећи се описом и приповедањем.
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Трећи
3 часа
105 часова

ИСХОДИ
По завршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА/ОБЛАСТ
и кључни појмови садржаја
ЈЕЗИК

- препозна најважније типове творбе у српском језику – извођење, слагање,
комбиновану творбу и претварање;
- разликује значењске односе међу речима;
- препозна лексичке механизме – метафору и метонимију;
- разликује типове лексике с обзиром на порекло (народне речи, црквенословенске речи
и позајмљенице) и сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, термини);
- разликује некњижевну лексику од књижевне;
- препозна и правилно користи устаљене изразе (фразеологизме);
- разликује синтаксичке јединице и познаје све типове реченичних чланова;
- препозна особине разговорног стила, посебно оне које га разликују од осталих стилова;
- систематизује усвојена знања о књижевности, процењује сопствену успешност,
идентификује тешкоће и, уколико их има, утврђује план за њихово превазилажење;
- наведе и објасни друштвено-историјске околности које су довеле до појаве
симболизма и естетике ларпурлартизма;
- упореди српску књижевност модерне са европском и одреди њене специфичности;
- наведе примере декаденције у касној фази српске модерне;
- повеже појаве у књижевности са друштвено-историјским околностима;
- образложи утицај друштва на појаву ангажоване књижевности;
- објасни везу између џеза као музике која одређује епоху и књижевних дела
инспирисаних том музиком;
- повеже формалне одлике књижевног дела (форма, тип приповедања, стилска
средства) и његово значење;
- правилно пише цртицу у полусложеницама када су у једном реду и када се деле на
крају реда;
- примењује основна правила
транскрипције имена из
страних језика;
- говори јавно и пред већим
аудиторијумом о темама из
језика, књижевности и
културе;
- саслуша туђе мишљење и
узме га у обзир приликом
своје аргументације;
- активно учествује у јавној дебати – припреми се за дебату, аргументовано излаже и
изведе закључке;
- напише састав на тему из
језика и књижевности,
уважавајући начела
правописа и језичке норме.

Творба речи.
Лексикологија.
Синтакса.
Стилистика.
Функционални стилови српског
књижевног језика.

КЊИЖЕВНОСТ
Модерна у европској и српској
књижевности.
Међуратна и ратна књижевност.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Правопис.
Усмено и писано изражавање.
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Четврти
3 часа
99 часова

ИСХОДИ
По завршетку четвртог разреда ученик ће бити у стању да:
- разликује основна значења и функције падежа;
- разликује све типове независних предикатских реченица и препозна специјалне
независне реченице;
- разликује напоредне односе међу речима, синтагмама и реченицама;
- препозна различите врсте зависних реченица;
- правилно употреби и препозна значења личних глаголских облика;
- препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и научног стила;
- процени поузданост података које преузима са интернета при писању текста
научним стилом;
- покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији језика и сродности
између неких језика;
- утврди тематске, идејне, језичке, композиционе и жанровске особине
књижевног текста;
- протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски
контекст;
- користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевног дела;
- постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о
њему и аргументује свој суд;
- повеже одређене теорије (егзистенцијализам, теорија рецепције/отовореног
дела) са књижевноуметничким текстом;
- препозна интертекстуалност;
- самостално бира књижевна дела изван програма ослањајући се на стечена знања
и усвојене вредности;
- повеже историјске, религијске, политичке теме у делима која обрађује са
изградњом или преиспитивањем националног идентитета у њима;
- расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује;
- објасни везу између друштвених кретања у другој половини 20. века, стварања
нових музичких праваца и њиховог одраза у књижевности;
- правилно користи знаке интерпункције (тачку, запету, тачку са запетом,
упитник, узвичник, две тачке, три тачке, црту, заграду, наводнике);
- говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из језика, књижевности и
културе;
- напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и
језичке норме.

ТЕМА/ОБЛАСТ
и кључни појмови садржаја
ЈЕЗИК
Синтакса.
Стилистика.
Општа лингвистика.

КЊИЖЕВНОСТ
Послератна и савремена књижевност.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Правопис.
Усмено и писано изражавање.
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ПРЕДМЕТ: I СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури
и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за
писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме
текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира
писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама.
Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први)
језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која
примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност,
критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и
културу дијалога.
Основни ниво
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке
једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у
уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у текстовима са темом од
непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених
потреба.
Средњи ниво
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији
(нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни
језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје
утиске, планове и очекивања.
Напредни ниво
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија
излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских
области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о
широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање)
Основни ниво
Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро
и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком,
разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области или струке, у којима преовлађују
фреквентне речи и изрази.
Средњи ниво
Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна
излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из
домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме
општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања.
Напредни ниво
Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни
језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме
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дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни
новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање)
Основни ниво
Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује
информације о уобичајеним општим и блиским темама.Користећи једноставне изразе, фразе и језичке
структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе
особа и догађаја из познатих области.
Средњи ниво
Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из
домена личног интересовања, образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд
речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст
поштујући правописну норму и основна правила организације текста.
Напредни ниво
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори,
извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања;
користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује,
проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку,
доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.
Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или
његов део) активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз
другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних
ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају из нових углова,
утврђују, проширују и систематизују. С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар
предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све четири године средњошколског
образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом.
Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Први
2 часа
70 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда
ученик ће бити у стању да:
 разуме и реагује на одговарајући
начин усмене на поруке у вези са
активностима у образовном
контексту;
 разуме основну поруку краћих
излагања о познатим темама у
којима се користи стандардни
језик и разговетан изговор;
 разуме информације о релативно
познатим и блиским садржајима
и једноставна упутства у
приватном, јавном и образовном
контексту;
 разуме општи смисао
информативних радијских и
телевизијских емисија о блиским
темама, у којима се користи
стандардни говор и разговетан
изговор;
 разуме основне елементе радње у
краћим видео-записима у којима

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма










РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
разумевање говора;
комуникативна ситуација;
монолошко и дијалошко излагање;
стандардни језик;
изговор;
информативни прилози;
размена информација;
култура и уметност;
ИКТ;
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се обрађују релативно блиске
теме, ослањајући се и на визуелне
елементе;
разуме суштину исказа
(са)говорника који разговарају о
блиским темама, уз евентуална
понављања и појашњавања;
изводи закључке после слушања
непознатог текста у вези са
врстом текста, бројем
саговорника, њиховим
међусобним односима и
намерама, као и у вези са општим
садржајем;
ослањајући се на општа знања,
искуства и контекст поруке,
увиђа значење њених непознатих
елемената;
памти и контекстуализује битне
елементе поруке;

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Други
2 часа
70 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда
ученик ће бити у стању да:
 разуме и извршава упутства и
налоге за различите активности у
образовном контексту и у
свакодневним (приватним и
јавним) комуникативним
ситуацијама;
 разуме општи садржај и
најважније појединости краћих
монолошких и дијалошких
излагања о познатим и узрасно
примереним темама, у којима се
користи стандардни језик и
разговетан изговор уз
одговарајући број понављања или
успоренији темпо говора;

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
 разумевање
 говора;
 комуникативна ситуација;
 монолошко и дијалошко излагање;
 стандардни језик;
 изговор;
 информативни прилози;
 размена информација;
 култура и уметност;
 ИКТ

 разуме општи смисао
информативних прилога (на
интернету, радију, телевизији) о
познатим или блиским темама, у
којима се користи стандардни
говор и разговетан изговор уз
одговарајући број понављања;
 разуме основне елементе садржаја
(актере и њихове међусобне
односе, околности радње, заплет и
епилог...) у краћим медијски
подржаним аудио и аудиовизуелним формама (исечци
аудио-књига дијалошког
карактера, радио-драма и других
радијских снимака, краћих
филмова и серија; видео спотови,
прилози са јутјуба итд), у којима се
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обрађују блиске, познате и узрасно
примерене теме;
 разуме суштину размене
информација саговорника који
разговарају о блиским и познатим
темама, уз евентуална понављања
и појашњавања;
 разуме основне (суштинске)
аргументе, жеље, потребе и
мишљењâ саговорника, уколико су
изнета једноставним језичким
средствима, умереним темпом
говора и уз евентуалну
невербалну, паравербалну или
визуелну подршку;
 разуме најопштији садржај
излагања у којима се на узрасно
примерен начин тематизују опште
друштвена питања;
 разуме општи смисао и одређене
препознатљиве појединости
текстова класичне и савремене
музике различитих жанрова;

Разред

Трећи

Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

2 часа
70 часова

ИСХОДИ
ТЕМЕ

По завршетку првог разреда ученик
ће бити у стању да:

 разуме и извршава упутства и налоге
за различите активности, у приватним
и јавним комуникативним
ситуацијама, исказане
стандарднојезичком артикулацијом, уз
минимално ометање позадинским
шумовима;
 разуме општи садржај и важније
појединости монолошких излагања у
вези са друштвено релевантним и
узрасно примереним темама, уколико
се користи стандардни језик;
 разуме општи смисао и најважније
појединости информативних прилога
из различитих медија о познатим,
друштвено и узрасно релевантним
темама, у којима се користи
стандардни говор;

и кључни појмови садржаја програма

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
 разумевање говора;
 комуникативна ситуација;
 монолошко и дијалошко излагање;
 стандардни језик;
 изговор;
 информативни прилози;
 размена информација;
 култура и уметност;
 ИКТ;

 разуме битне елементе садржаја у
краћим аудио и аудио-визуелним
формама, у којима се обрађују блиске,
познате и узрасно примерене теме;
 разуме општи садржај и идентификује
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важније појединости дијалошких
форми у којима учествује двоје или
више говорника, уколико је реч о
размени информација, мишљења и
ставова на познате и блиске теме из
свакодневног живота, уз употребу
стандарднојезичких елемената и
споријег ритма;
 разуме општи садржај и идентификује
важније појединости дијалошких
форми у којима учествује двоје или
више говорника, уколико је реч о
размени информација, мишљења и
ставова на познате и блиске теме из
свакодневног живота, уз употребу
стандарднојезичких елемената и
споријег ритма, уз евентуална
понављања и појашњења;
 разуме садржај и већину тематски
повезаних појединости у текстовима
савремене музике различитих
жанрова, уз поновљена слушања и
одговарајућу припрему.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Четврти
2 часа
66 часова

ИСХОДИ

ТЕМЕ

По завршетку првог разреда
ученик ће бити у стању да:
 разуме и извршава упутства и
налоге за различите активности,
укључујући и оне у којима постоји
узрочно-последични и/или
хронолошки след од неколико
једноставнијих корака које треба
обавити, и то у различитим
приватним и јавним
комуникативним ситуацијама и у
образовном контексту, исказаних
споријим ритмом и сасвим
разговетном стандарднојезичком
артикулацијом, уз минимално
ометање позадинским шумовима;
 разуме општи садржај и важније
појединости монолошких
излагања на познате теме,
друштвено релевантних, узрасно
примерених и у складу са личним
интересовањима, уколико се
користи стандардни језик;

и кључни појмови садржаја програма
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
 разумевањеговора;
 комуникативна ситуација;
 монолошко и дијалошко излагање;
 стандардни језик;
 изговор;
 информативни прилози;
 размена информација;
 култура и уметност;
 ИКТ;

 разуме општи смисао и најважније
појединости информативних
прилога из различитих медија о
познатим, друштвено и узрасно
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релевантним темама, у којима се
користи стандрдни говор;
 разуме битне елементе садржаја
(главну тему и најважније
споредне елементе тематике,
актере и њихове међусобне
односе, околности радње, заплет и
епилог, хронологију дешавања у
општим цртама, главне узрочнопоследичне аспекте) у краћим
медијски подржаним аудио и
аудио-визуелним формама, у
којима се обрађују блиске, познате
и узрасно примерене теме;
 -разуме општи садржај и
идентификује важније
појединости дијалошких форми у
којима учествује двоје или више
говорника, уколико је реч о
размени информација, мишљења и
ставова на познате и блиске теме
из свакодневног живота, уз
употребу стандарднојезичких
елемената и споријег ритма, без
упадљивих индивидуалних
говорних специфичности и
паралелног говора учесника у
комуникацији (тзв. „упадања у
реч“), а уз евентуална понављања
и појашњења (по потреби);
 -разуме једноставнија
образложења ставова и мишљења
саговорника, прати нит
аргументације и евентуалне
противаргументе, формулисане
једноставнијим језичким
средствима и изнете на
недвосмислен начин, уз
евентуалне пропратне невербалне
и паравербалне комуникативне
сигнале;
 разуме садржај и већину тематски
повезаних појединости у
текстовима савремене музике
различитих жанрова, уз
поновљена слушања и
одговарајућу припрему.
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ПРЕДМЕТ: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури
и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за
писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме
текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира
писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама.
Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први)
језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која
примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност,
критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и
културу дијалога.
Основни ниво
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке
једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у
уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у текстовима са темом од
непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених
потреба.
Средњи ниво
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији
(нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни
језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје
утиске, планове и очекивања.
Напредни ниво
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија
излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских
области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о
широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање)
Основни ниво
Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро
и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком,
разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области или струке, у којима преовлађују
фреквентне речи и изрази.
Средњи ниво
Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна
излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из
домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме
општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања.
Напредни ниво
Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни
језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме
дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни
новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита.
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање)
Основни ниво
Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује
информације о уобичајеним општим и блиским темама.Користећи једноставне изразе, фразе и језичке
структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе
особа и догађаја из познатих области.
Средњи ниво
Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из
домена личног интересовања, образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд
речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст
поштујући правописну норму и основна правила организације текста.
Напредни ниво
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори,
извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања;
користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује,
проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку,
доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.
Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или
његов део) активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз
другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних
ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају из нових углова,
утврђују, проширују и систематизују.
С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно
остваривати све стандарде кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се
могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Први
2 часа
70 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик
ће бити у стању да:
 разуме и реагује на одговарајући
начин усмене на поруке у вези са
активностима у образовном
контексту;
 разуме основну поруку краћих
излагања о познатим темама у
којима се користи стандардни
језик и разговетан изговор;
 разуме информације о релативно
познатим и блиским садржајима
и једноставна упутства у
приватном, јавном и образовном
контексту;
 разуме општи смисао
информативних радијских и
телевизијских емисија о блиским
темама, у којима се користи
стандардни говор и разговетан
изговор;
 разуме основне елементе радње у
краћим видео-записима у којима

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма










РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
разумевање говора;
комуникативна ситуација;
монолошко и дијалошко излагање;
стандардни језик;
изговор;
информативни прилози;
размена информација;
култура и уметност;
ИКТ;
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се обрађују релативно блиске
теме, ослањајући се и на визуелне
елементе;
разуме суштину исказа
(са)говорника који разговарају о
блиским темама, уз евентуална
понављања и појашњавања;
изводи закључке после слушања
непознатог текста у вези са
врстом текста, бројем
саговорника, њиховим
међусобним односима и
намерама, као и у вези са општим
садржајем;
ослањајући се на општа знања,
искуства и контекст поруке,
увиђа значење њених непознатих
елемената;
памти и контекстуализује битне
елементе поруке;
разликује најучесталије врсте
текстова, познајући њихове
основне карактеристике, сврху и
улогу;
разуме краће текстове о
конкретним темама из
свакодневног живота, као и
језички прилагођене и
адаптиране текстове утемељене
на чињеницама, везане за домене
општих интересовања;
разуме осећања, жеље, потребе
исказане у краћим текстовима;
разуме једноставна упутства и
саветодавне текстове,
обавештења и упозорења на
јавним местима;
разуме краће литерарне форме у
којима доминира конкретна,
фреквентна и позната лексика
(конкретна поезија, кратке приче,
анегдоте, скечеви, стрипови);
проналази, издваја и разуме у
информативном тексту о
познатој теми основну поруку и
суштинске информације;
-идентификује и разуме
релевантне информације у
мејловима, проспектима,
новинским вестима,
репортажама, огласима, реду
вожње, блоговима;
препознаје основну
аргументацију у једноставнијим
текстовима (нпр. новинским
чланцима или писмима читалаца,
као и другим врстама коментара);
наслућује значење непознатих
речи на основу контекста;
учествује у краћим дијалозима,
размењује информације и
мишљење са саговорником о
блиским темама и
интересовањима;
користи циљни језик као језик
комуникације у образовном
контексту, прилагођавајући свој
говор комуникативној ситуацији,
у временском трајању од два до

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 усмено изражавање;
 неформални разговор;
 формална дискусија;
 функционална сарадња;
 интервјуисање;
 интонација;
 дијалог;
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три минута;
 описује себе и своје окружење,
догађаје у садашњости,
прошлости и будућности у свом
окружењу и изван њега;
 на једноставан начин/укратко
изражава своје утиске и осећања
и образлаже мишљење и ставове
у вези са блиским темама;
 описује догађаје и саопштава
садржај неке књиге или филма,
износећи своје утиске и
мишљења;
 укратко препричава краћи текст
или видео-запис;
 излаже унапред припремљену
краћу презентацију на одређену
тему (из домена личног
интересовања);
 указује на значај одређених
исказа и делова исказа
пригодном гестикулацијом и
мимиком или наглашавањем и
интонацијом;
 пише на разложан и једноставан
начин о блиским темама из свог
окружења и подручја
интересовања;
 описује особе и догађаје
поштујући правила
кохерентности (обима 80 100
речи);
 описује утиске, мишљења и
осећања (обима 70 90 речи);
 пише белешке, поруке и лична
писма/мејлове да би тражио или
пренео релевантне информације;
 једноставним језичким
средствима резимира
прочитани/преслушани текст о
блиским темама и износи
сопствено мишљење о њему;
 попуњава формуларе, упитнике и
различите обрасце у личном и
образовном домену;
 пише краћа формална писма
(писма читалаца, пријаве за
праксе, стипендије или
омладинске послове);
 пише електронске поруке, СМС
поруке, учествује у дискусијама
на блогу.слика, графикона,
детаљних упутстава;
 препознаје и разуме, у оквиру
свог интересовања, знања и
искуства, правила понашања,
свакодневне навике, сличности и
разлике у култури своје земље и
земаља чији језик учи;
 препознаје и разуме најчешће
присутне културне моделе
свакодневног живота земље и
земаља чији језик учи;
 препознаје и адекватно користи
најфреквентније стилове и
регистре у вези са елементима
страног језика који учи, али и из
осталих области школских знања
и животних искустава;

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
писмено изражавање
 врсте текста;
 описивање;
 стандардне формуле писаног изражавања;
 лексика и комуникативне
функције;
 ИКТ;

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
 интеркултурност;
 правила понашања;
 стереотипи;
 стилови у комуникацији на страном језику;
 ИКТ;
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 препознаје различите стилове
комуникације и најфреквентнија
пратећа паравербална и
невербална средстава (степен
формалности, љубазности, као и
паравербална средства: гест,
мимика, просторни односи међу
говорницима, итд.);
 користи знање страног језика у
различитим видовима реалне
комуникације (електронске
поруке, СМС поруке, дискусије на
блогу или форуму, друштвене
мреже);
 користи савремене видове
комуникације у откривању
културе земаља чији језик учи;
 преноси суштину поруке са
матерњег на страни језик/са
страног на матерњи, додајући, по
потреби, објашњења и
обавештења, писмено и усмено;
 резимира садржај краћег текста,
аудио или визуелног записа и
краће интеракције;
 преноси садржај писаног или
усменог текста, прилагођавајући
га саговорнику;
 користи одговарајуће
компензационе стратегије ради
превазилажења тешкоћа које се
јављају, на пример: преводи или
преноси садржај уз употребу
описа, парафраза и сл.

МЕДИЈАЦИЈА
 преношење поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи;
 стратегије преношења поруке са матерњег на страни језик/са страног на
матерњи;

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Други
2 часа
70 часова

ИСХОДИ
По завршетку првог разреда ученик
ће бити у стању да:
 разуме и извршава упутства и
налоге за различите активности у
образовном контексту и у
свакодневним (приватним и
јавним) комуникативним
ситуацијама;
 разуме општи садржај и
најважније појединости краћих
монолошких и дијалошких
излагања о познатим и узрасно
примереним темама, у којима се
користи стандардни језик и
разговетан изговор уз
одговарајући број понављања или
успоренији темпо говора;
 разуме општи смисао
информативних прилога (на
интернету, радију, телевизији) о
познатим или блиским темама, у
којима се користи стандардни
говор и разговетан изговор уз

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма











РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
разумевање
говора;
комуникативна ситуација;
монолошко и дијалошко излагање;
стандардни језик;
изговор;
информативни прилози;
размена информација;
култура и уметност;
ИКТ
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одговарајући број понављања;
 разуме основне елементе садржаја
(актере и њихове међусобне
односе, околности радње, заплет и
епилог...) у краћим медијски
подржаним аудио и аудиовизуелним формама (исечци
аудио-књига дијалошког
карактера, радио-драма и других
радијских снимака, краћих
филмова и серија; видео спотови,
прилози са јутјуба итд), у којима се
обрађују блиске, познате и узрасно
примерене теме;
 разуме суштину размене
информација саговорника који
разговарају о блиским и познатим
темама, уз евентуална понављања
и појашњавања;
 разуме основне (суштинске)
аргументе, жеље, потребе и
мишљењâ саговорника, уколико су
изнета једноставним језичким
средствима, умереним темпом
говора и уз евентуалну
невербалну, паравербалну или
визуелну подршку;
 разуме најопштији садржај
излагања у којима се на узрасно
примерен начин тематизују опште
друштвена питања;
 разуме општи смисао и одређене
препознатљиве појединости
текстова класичне и савремене
музике различитих жанрова;
 разуме краће текстове о
конкретним, блиским темама из
свакодневног живота, као и о
темама културног, наставног и
образовног контекста;
 разуме општи садржај и допунске
информације из обавештења или
упозорења на јавним местима;
 разуме једноставније описе
догађаја, намера, осећања и
интересовања из преписке коју
добија (имејлови, поруке, писма);
 проналази и издваја релевантне
информације из обавештења или
проспеката и рекламних
материјала;
 разуме основну нит
аргументације, чак и уколико не
разуме све детаље текста;
 разуме краће текстове на блиске,
познате и обрађиване друштвене
теме, препознаје најважније
ауторове ставове и закључке;
 разуме једноставне књижевне
текстове различитих жанрова
(поезија, проза, драма) у којима се
појављују учесталије метафоре;
 открива значење непознатих речи
у писаном тексту на основу
познатог контекста и језичког
предзнања;
 усклађује интонацију, ритам и
висину гласа са сопственом
комуникативном намером и са

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА
 разумевање прочитаног текста;
 врсте текстова
 издвајање поруке и суштинских информација;
 препознавање основне аргументације;непознате речи;
 ИКТ

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 усмено изражавање;
 неформални разговор;
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степеном формалности говорне
ситуације;
користи релативно спонтано и
самостално циљни језик као језик
комуникације у учионици са
наставником и са осталим
ученицима и ученицама;
описује особе, радњу, место,
доживљај или актуелна дешавања
у садашњости, прошлости и
будућности, користећи познате
језичке и ванјезичке елементе;
саопштава и интерпретира
најважније информације садржаја
писаних, илустрованих и усмених
текстова на теме предвиђене
наставним програмом, користећи
познате језичке елементе;
саопштава и интерпретира
најважније информације садржаја
кратких емисија, видео записа на
теме предвиђене наставним
програмом, користећи познате
језичке елементе;
износи своје мишљење, изражава
и образлаже ставове и реагује на
мишљење и ставове других
(допадање/недопадање итд.),
користећи познате и једноставне
језичке елементе;
започиње и учествује у дијалогу и
размењује мишљења и
информације у вези са својим
окружењем и свакодневним
ситуацијама;
представља укратко резултате
самосталног истраживања на
одређену тему;
интерпретира тематски
прилагођене песме, рецитације и
скечеве;
користи интонацију, ритам и
висину гласа у складу са
сопственом комуникативном
намером и са степеном
формалности говорне ситуације;
попуњава формуларе, упитнике и
различите обрасце у личном и
образовном домену;
пише белешке , поруке (имејлове,
СМС поруке и сл.) да би тражио
или пренео релевантне
информације користећи
стандардне формуле писаног
изражавања;
пише текстове према моделу, уз
помоћ илустрација, табела, слика,
графикона, детаљних упутстава;
резимира прочитани/преслушани
текст о блиским, познатим и
обрађиваним друштвеним темама
користећи једноставна језичка
средства;
пише о блиским темама из свог
окружења и подручја
интересовања;
описује особе и догађаје
поштујући правила кохерентности
користећи фреквентне речи и







формална дискусија;
функционална сарадња;
интервјуисање;
интонација;
дијалог;

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
писмено изражавање
 врсте текста;
 описивање;
 стандардне формуле писаног изражавања
 лексика
 и комуникативне
 функције
 ИКТ;
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изразе;
 пише о властитом искуству
описујући своје утиске и осећања,
износећи мишљења, планове и
очекивања, једноставним језичким
средствима;
 препознаје и наводи најзначајније
личности и догађаје културе
земље/ земаља чији језик учи и
разуме њихову улогу у светским
оквирима;
 познаје правила понашања,
свакодневне навике, сличности и
разлике у култури своје земље и
земље/ земаља чији језик учи;
 препознаје најчешће стереотипе у
вези са културом своје земље и
земаља чији језик учи;
 разликује основне облике
примереног и непримереног
понашања у контексту културе
земље/ земаља чији језик учи (у
односу на категорије времена,
простора и покрета у
комуникацији, као нпр. тачност,
лични простор, мимика и сл);
 препознаје и користи
најфреквентније регистре и
стилове у комуникацији на
страном језику у складу са
степеном формалности
комуникативне ситуације;
 истражује различите аспекте
култура земље/ земаља чији језик
учи у оквиру својих интересовања;
 користи савремене видове
комуникације у откривању
културе земље/земаља чији језик
учи;
 користи знање страног језика у
различитим видовима реалне
комуникације (електронске
поруке, СМС поруке, дискусије на
блогу или форуму, друштвене
мреже).
 преноси суштину и најважније
појединости поруке са матерњег
на страни језик/са страног на
матерњи, додајући, по потреби,
једноставнија објашњења и
обавештења, писмено и усмено;
 у писаном облику резимира на
структурисан начин садржај
краћег текста, аудио или
визуелног записа и краће
интеракције;
 у усменом облику преноси садржај
писаног или усменог текста,
прилагођавајући га исказаним или
претпостављеним потребама
саговорника;
 користи одговарајуће
компензационе стратегије ради
превазилажења тешкоћа које се
јављају, на пример:
 преноси садржај уз употребу
описа, парафраза и сл.;

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
 интеркултурност
 правила понашања;
 стереотипи;
 стилови у комуникацији на страном језику;
 ИКТ;

МЕДИЈАЦИЈА
 преношење поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи;
 стратегије преношења поруке са матерњег на страни језик/са страног на
матерњи;
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова



















Трећи
2 часа
70 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
разуме и извршава упутства и
налоге за различите активности
у образовном контексту и у
свакодневним (приватним и
јавним) комуникативним
ситуацијама;
разуме општи садржај и
најважније појединости краћих
монолошких и дијалошких
излагања о познатим и узрасно
примереним темама, у којима се
користи стандардни језик и
разговетан изговор уз
одговарајући број понављања
или успоренији темпо говора;
разуме општи смисао
информативних прилога (на
интернету, радију, телевизији) о
познатим или блиским темама, у
којима се користи стандардни
говор и разговетан изговор уз
одговарајући број понављања;
разуме основне елементе
садржаја (актере и њихове
међусобне односе, околности
радње, заплет и епилог...) у
краћим медијски подржаним
аудио и аудио-визуелним
формама (исечци аудио-књига
дијалошког карактера, радиодрама и других радијских
снимака, краћих филмова и
серија; видео спотови, прилози са
јутјуба итд), у којима се обрађују
блиске, познате и узрасно
примерене теме;
разуме суштину размене
информација саговорника који
разговарају о блиским и
познатим темама, уз евентуална
понављања и појашњавања;
разуме основне (суштинске)
аргументе, жеље, потребе и
мишљењâ саговорника, уколико
су изнета једноставним језичким
средствима, умереним темпом
говора и уз евентуалну
невербалну, паравербалну или
визуелну подршку;
разуме најопштији садржај
излагања у којима се на узрасно
примерен начин тематизују
опште друштвена питања;
разуме општи смисао и одређене
препознатљиве појединости
текстова класичне и савремене
музике различитих жанрова;
разуме краће текстове о
конкретним, блиским темама из

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма










РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
разумевање говора;
комуникативна ситуација;
монолошко и дијалошко излагање;
стандардни језик;
изговор;
информативни прилози;
размена информација;
култура и уметност;
ИКТ

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА
 разумевање прочитаног текста;
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свакодневног живота, као и о
темама културног, наставног и
образовног контекста;
разуме општи садржај и
допунске информације из
обавештења или упозорења на
јавним местима;
разуме једноставније описе
догађаја, намера, осећања и
интересовања из преписке коју
добија (имејлови, поруке, писма);
проналази и издваја релевантне
информације из обавештења или
проспеката и рекламних
материјала;
разуме основну нит
аргументације, чак и уколико не
разуме све детаље текста;
разуме краће текстове на блиске,
познате и обрађиване друштвене
теме, препознаје најважније
ауторове ставове и закључке;
разуме једноставне књижевне
текстове различитих жанрова
(поезија, проза, драма) у којима
се појављују учесталије
метафоре;
открива значење непознатих
речи у писаном тексту на основу
познатог контекста и језичког
предзнања;
усклађује интонацију, ритам и
висину гласа са сопственом
комуникативном намером и са
степеном формалности говорне
ситуације;
користи релативно спонтано и
самостално циљни језик као
језик комуникације у учионици
са наставником и са осталим
ученицима и ученицама;
описује особе, радњу, место,
доживљај или актуелна
дешавања у садашњости,
прошлости и будућности,
користећи познате језичке и
ванјезичке елементе;
саопштава и интерпретира
најважније информације
садржаја писаних, илустрованих
и усмених текстова на теме
предвиђене наставним
програмом, користећи познате
језичке елементе;
саопштава и интерпретира
најважније информације
садржаја кратких емисија, видео
записа на теме предвиђене
наставним програмом,
користећи познате језичке
елементе;
износи своје мишљење,
изражава и образлаже ставове и
реагује на мишљење и ставове
других (допадање/недопадање
итд.), користећи познате и
једноставне језичке елементе;
започиње и учествује у дијалогу
и размењује мишљења и






врсте текстова
издвајање поруке и суштинских информација;
препознавање основне аргументације;непознате речи;
ИКТ

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 усмено изражавање;
 неформални разговор;
 формална дискусија;
 функционална сарадња;
 интервјуисање;
 интонација;
 дијалог;
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информације у вези са својим
окружењем и свакодневним
ситуацијама;
представља укратко резултате
самосталног истраживања на
одређену тему;
интерпретира тематски
прилагођене песме, рецитације и
скечеве;
користи интонацију, ритам и
висину гласа у складу са
сопственом комуникативном
намером и са степеном
формалности говорне ситуације;
попуњава формуларе, упитнике
и различите обрасце у личном и
образовном домену;
пише белешке , поруке
(имејлове, СМС поруке и сл.) да
би тражио или пренео
релевантне информације
користећи стандардне формуле
писаног изражавања;
пише текстове према моделу, уз
помоћ илустрација, табела,
слика, графикона, детаљних
упутстава;
резимира
прочитани/преслушани текст о
блиским, познатим и
обрађиваним друштвеним
темама користећи једноставна
језичка средства;
пише о блиским темама из свог
окружења и подручја
интересовања;
описује особе и догађаје
поштујући правила
кохерентности користећи
фреквентне речи и изразе;
пише о властитом искуству
описујући своје утиске и осећања,
износећи мишљења, планове и
очекивања, једноставним
језичким средствима;

 препознаје и наводи
најзначајније личности и
догађаје културе земље/ земаља
чији језик учи и разуме њихову
улогу у светским оквирима;
 познаје правила понашања,
свакодневне навике, сличности и
разлике у култури своје земље и
земље/ земаља чији језик учи;
 препознаје најчешће стереотипе
у вези са културом своје земље и
земаља чији језик учи;
 разликује основне облике
примереног и непримереног
понашања у контексту културе
земље/ земаља чији језик учи (у
односу на категорије времена,
простора и покрета у
комуникацији, као нпр. тачност,
лични простор, мимика и сл);
 препознаје и користи
најфреквентније регистре и
стилове у комуникацији на

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 писмено изражавање
 врсте текста;
 описивање;
 стандардне формуле писаног изражавања
 лексика и комуникативне функције
 ИКТ;

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
 интеркултурност
 правила понашања;
 стереотипи;
 стилови у комуникацији на страном језику;
 ИКТ;

50

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

















страном језику у складу са
степеном формалности
комуникативне ситуације;
истражује различите аспекте
култура земље/ земаља чији
језик учи у оквиру својих
интересовања;
користи савремене видове
комуникације у откривању
културе земље/земаља чији
језик учи;
користи знање страног језика у
различитим видовима реалне
комуникације (електронске
поруке, СМС поруке, дискусије на
блогу или форуму, друштвене
мреже).
преноси суштину и најважније
појединости поруке са матерњег
на страни језик/са страног на
матерњи, додајући, по потреби,
једноставнија објашњења и
обавештења, писмено и усмено;
у писаном облику резимира на
структурисан начин садржај
краћег текста, аудио или
визуелног записа и краће
интеракције;
у усменом облику преноси
садржај писаног или усменог
текста, прилагођавајући га
исказаним или претпостављеним
потребама саговорника;
користи одговарајуће
компензационе стратегије ради
превазилажења тешкоћа које се
јављају, на пример:
преноси садржај уз употребу
описа, парафраза и сл.;

МЕДИЈАЦИЈА
 преношење поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи;
 стратегије преношења поруке са матерњег на страни језик/са страног на
матерњи;

Разред

Четврти

Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

2 часа
66 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

ТЕМЕ
и кључни појмови садржаја програма

 разуме и извршава упутства и налоге
за различите активности, у приватним
и јавним комуникативним
ситуацијама, исказане
стандарднојезичком артикулацијом,
уз минимално ометање позадинским
шумовима;
 разуме општи садржај и важније
појединости монолошких излагања у
вези са друштвено релевантним и
узрасно примереним темама, уколико
се користи стандардни језик;
 разуме општи смисао и најважније
појединости информативних прилога
из различитих медија о познатим,
друштвено и узрасно релевантним
темама, у којима се користи
стандардни говор;

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА










разумевање говора;
комуникативна ситуација;
монолошко и дијалошко излагање;
стандардни језик;
изговор;
информативни прилози;
размена информација;
култура и уметност;
ИКТ;
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 разуме битне елементе садржаја у
краћим аудио и аудио-визуелним
формама, у којима се обрађују блиске,
познате и узрасно примерене теме;
 разуме општи садржај и идентификује
важније појединости дијалошких
форми у којима учествује двоје или
више говорника, уколико је реч о
размени информација, мишљења и
ставова на познате и блиске теме из
свакодневног живота, уз употребу
стандарднојезичких елемената и
споријег ритма;
 разуме општи садржај и идентификује
важније појединости дијалошких
форми у којима учествује двоје или
више говорника, уколико је реч о
размени информација, мишљења и
ставова на познате и блиске теме из
свакодневног живота, уз употребу
стандарднојезичких елемената и
споријег ритма, уз евентуална
понављања и појашњења;
 разуме садржај и већину тематски
повезаних појединости у текстовима
савремене музике различитих
жанрова, уз поновљена слушања и
одговарајућу припрему.
 примењује стратегије читања које
омогућавају откривање значења
непознатих речи;
 разуме општи садржај и најважније
појединости дужих текстова у вези с
темама везаним за лична
интересовања;
 разуме општи садржај и најважније
појединости аутентичних,
адаптираних и неаутентичних дужих
текстова у вези с блиским темама;
 разуме општи садржај и најважније
појединости текстова о мање
познатим темама, које спадају у шири
спектар интересовања;
 разуме општи садржај и најважније
појединости дужих текстова о
различитим конкретним и делимично
апстрактним темама;
 разуме текстове који садрже
различита упутства;
 разуме дуже и сложеније савремене
књижевне текстове различитих
жанрова, примерене узрасту;
 користи самостално циљни језик као
језик комуникације;
 говори, с лакоћом, о познатим темама
и темама које су из домена његовог
интересовања на кохерентан начин,
примењујући познату лексичку грађу
и језичке структуре;
 препричава неки догађај или
дешавање и износи очекивања у вези
са тим;
 укратко образлаже и објашњава
разлоге догађаја или дешавања;
 образлаже своје мишљење и реагује на
мишљење других;
 излаже пред публиком, на разумљив
начин, унапред припремљену
презентацију на познате и одабране

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА
 разумевање прочитаног текста;
 врсте текстова;
 издвајање поруке и суштинских информација;
 препознавање основне аргументације;
 непознате речи;
 ИКТ;

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 усмено изражавање;
 неформални разговор;
 формална дискусија;
 функционална комуникација;
 интервјуисање;
 интонација;
 дијалог;
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теме уз помоћ визуеалног подстицаја;
 током и после презентације разуме
питања у вези са темом, одговара на
њих и пружа додатна објашњења;
 учествује у дијалогу и размењује
мишљењења и информације у вези са
својим окружењем и свакоденевним
ситуацијама;
 интерпретира тематски прилагођене
песме, рецитације и скечеве;
 користи интонацију, ритам и висину
гласа у складу са сопственом
комуникативном намером и са
степеном формалности говорне
ситуације;
 пише текст примењујући правила
правописа и интерпункције,
поштујући основна начела
организације текста;
 пише текстове о блиским темама из
свог окружења и подручја
интересовања;
 пише краће прегледе/ сажетке књига,
филмова, тв емисија и сл. користећи
једноставне изразе;
 описује утиске, мишљења, осећања,
истиче предности и мане неке појаве
или поступка;
 пише белешке, поруке (имејлове, смс
поруке и сл.), детаљне извештаје у
којима тражи или преноси релевантне
информације;
 пише одговоре у којима тражи и
преноси релевантне информације и
објашњења користећи стандардне
формуле писаног изражавања;
 пише о властитом искуству, описује
своје утиске, планове и очекивања
износећи личан став и аргументе;
 пише текстове према моделу, тумачи
и описује илустрације, табеле, слике,
графиконе, истичући релевантне
детаље;
 пише неформална
писма/мејлове/позивнице и сл.
користећи се устаљеним изразима за
одбијање/прихватање позива,
извињења и сл;
 познаје основне одлике екосистема и
друштвеног система земаља чији језик
учи и разуме њихову међусобну
условљеност;
 објашњава на једноставан начин
традиционално схваћене одлике
властите културе припадницима
страних култура;
 објашњава, на једноставан начин,
традиционално схваћене одлике
култура чији језик учи припадницима
властите културе;
 увиђа и разуме да поступци учесника у
свакодневним комуникативним
ситуацијама могу да буду протумачени
на различите начине;
 увиђа и разуме постојање културног
плуралитета у својој земљи и земљама
чији језик учи;
 реагује адекватно на најчешће облике
примереног и непримереног

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
 писмено изражавање
 врсте текста;
 описивање;
 стандардне формуле писаног изражавања
 лексика и комуникативне функције;
 ИКТ;

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
 интеркултурност;
 екосистем;
 друштвени систем;
 правила понашања;
 стереотипи;
 стилови у комуникацији на страном језику;
 ИКТ;
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понашања у контексту културе земље/
земаља чији језик учи, примењујући
обрасце љубазног понашања;
користи фреквентније регистре у
комуникацији на страном језику у
складу са степеном формалности
комуникативне ситуације;
користи на креативан начин
ограничена знања из различитих
језика како би успешно остварио
комуникативну намеру;
истражује различите аспекте култура
земље/ земаља чији језик учи у оквиру
својих интересовања;
користи савремене видове
комуникације у откривању културе
земље/ земаља чији језик учи;
користи знање страног језика у
различитим видовима реалне
комуникације;
преноси, на структурисан начин,
основне информација из више сродних
текстова, у писаном и усменом облику;
преноси општи садржај из
текстуалних извора у којима се износе
различити ставови, у писаном облику;
преноси, у усменом облику, садржај
усменог излагања или писаног текста
прилагођавајући регистар и стил
потребама комуникативне ситуације;
посредује у неформалној усменој
интеракцији уз уважавање различитих
културних вредности и избегавајући
двосмислености и нејасноће.

МЕДИЈАЦИЈА
 стратегије преношења поруке са матерњег на страни језик/са страног на
матерњи;
 посредовање;

ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА
Предмет:

Филозофија

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

64

групни

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Mеђупредметне
компетенције:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије, најчувенијим
филозофима, филозофским правцима и дисциплинама. Увођење у методу филозофије као
мисаоне делатности која се развија постављањем питања, увиђањем проблема,
аргументацсањем у корсит сопствених и супротних теза са крајњим циљем да се дође до
истине.Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима, развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и
екологије за развој хармоничног друштваПоказивање да се у филозофијикао теоријско-мисаоној
делатности стварају водеће вредности, идеје и истине н акојима се темељи европска култура.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

1.Одређење Филозофије
- Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање
- Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)
- Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)
2. Античка филозофија
- Приказ проблема античке филозофије
- Питање прапочетка
- Проблем бића, мноштва и кретања
- Значај супротности за тумачење природе
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- Проблем истине и привида
- Дијалектика и реторика
- Метафизичко одређење стварности
- Врлина и добро
- Питање индивидуалне среће
3. Средњовековна филозофија
- Приказ проблема средњовековне филозофије
- Однос вере и разума
- Улога филозофије у формирању хришћанског учења
- Проблем универзалија
4. Филозофија новог доба
- Приказ проблема нововековне филозофије
- Проблем методе (Ново схватање науке)
- Проблем супстанције
- Проблем сазнања
- Начела разума у праву и политици
- Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту
- Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума
- Дијалектика
- Ум и слобода
5. Савремена филозофија
- Приказ проблема савремене филозофије
- Однос према наслеђу европске рационалности
- Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији
- Проблем егзистенције
- Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија
- Однос филозофских и научних метода
Циљеви учења за предмет или исход
- одреди појам и предмет филозофије
- наведе филозофске дисциплине и разликује правце унутар дисциплина
- разликује песничко-митолошке визије о настанку света од појмовног мишљењаобјасни појмове почела(архе-а) и да
упореди различита схватања овог појма код претскократских мислиоца
- опише садржај појмова логос, физис, космос
- разликујесупротности: једно -мноштво, кретање -мировање, коначно -бесконачно, променљиво -непроменљиво
- примењује неку од Сократових метода (мајеутика, иронија, индукција)
- издвоји главне оптужбе против Сократаобјасни Платонову теорију идеја преко „Мита о пећини“из дијалога
„Држава“наведе врсте владавине према Платоновом учењуи опише његову визију идеалне државе
- примени Аристотелову теорију о четири узрока на конкретне предмете
- да успостави узајамни однос среће, материјалних добара, мудрости и других врлина
- упореди средњовековну и античку филозофију
повезује вредности античког периода са ренесансом.
- Препознаје садржаје из области књижевности, историјеи уметности и склапа целину
- повеже став „Знање је моћ“ са проналасцима који сусе догодили у времену ренесансе
- објасни смисао индукције као нове методе истраживања и овладавања природом --- објасни смисао методске сумње код Декарта и става „мислим, дакле, постојим“
- наведе четири Декартова правила методеразуме појам супстанције на примеру једног представника рационализма - дефинише теорију сазнања и повезује емпиризам са критиком теорије урођених идеја
- демонстрира каузалитет на примерима из свакодневног животанаброји најважније представнике просветитељства и
наведе основне идеје тог правцао
- бјасни Кантов коперникански обртразликује појмове категоричког и хипотетичког императива.
- Наводи примерепрепознаје основне тезе идеализма
- увиђа смисао Марксовог захтева за револуцијом
- именује основне теме Ничеове филозофије
- објасни појам егзистенције и препознаје ситуације егзистенцијалног избораувиђа богатство праваца у савременој
филозофији. - Кратко описује њихове карактеристике
Начин остваривања наставе и учења
Развијању (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и проблемско конципирање
наставних садржаја које успоставља смисаоне везе између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из
различитих предмета, и циља на њихову примену у новим образовним контекстима. Настава филозофије (логике) има
задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да,
повратно, посредством оних које су стечене у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка
писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигне ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, оспособи
их да феномене анализирају из перспективе различитих научних и уметничких дисциплина и да знања и ставова
синтетизују у кохерентан поглед на свет.
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила слобода да их конципирају
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на различите начине, при том консултујући и друге уџбенике и приручнике, као и материјал који је доступан преко
интернета. Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног и
флексибилног приступа проблемима филозофије у живој размени између наставника и ученика. Увођење у филозофију
преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на уштрб тражења
смисаоних веза у излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у
теме које одговарају проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали. Потребно је предвидети
сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се заправо одвија и
постепено увођење ученика у филозофска питања, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији,
науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном епохалном контексту средњовековне односно нововековне
филозофије, а не у уводним партијама.
Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика
појединих праваца у савременој филозофији, препоручује се да њихово упознавање буде ствар избора и договора ученика и
наставника, а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови који су на дужи рок и карактеристично одредили
мисаони оквир у коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) логички позитивизам и аналитичка
филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: феноменологија (Хусерл) филозофија егзистенције (Кјеркегор, Јасперс, Хајдегер, Сартр) - филозофска херменеутика.
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и
оспособљавању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су наставници позвани да користе текст - анализу и
различите активне, партиципативне и кооперативне методе обучавања у вештини артикулисања филозофских проблема и
начина њиховог решавања. Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у којој
је нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима који оспособљавају ученике за
изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење различитих извора и средстава информисања, у којој се лако
и често покреће разговор или расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе
знања стечена и ван школе, уважавају индивидуалне разлике у начину учења и брзини напредовања, избором тема прате и
развијају њихова интересовања и пружа помоћ у професионалној оријентацији.
Праћење и вредновање
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима
изучавања предмета, разноврсним методама и инструментима, током свих часова, а не само оних намењених утврђивању
или систематизацији, како би оцена уистину имала информативну, мотивациону и оријентациону улогу када је у питању
напредовање ученика. Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност коју
ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућна
припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених асимилационих табела,
састављање листе кључних појмова и сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе,
лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних
задатака. Оцени доприносе и испољена спремност да се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално
интересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да се знања, вештине и ставови усвајају и развијају у
интеграцији са њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене, препоручује се
укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици (под једнаким
околностима и у истом тренутку) демонстрирају познавање заокружених тематских целина, ниво способности да примене
метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени материјал, артикулишу одређену
филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе. Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду
материјала, креативну презентацију и флуентно излагање) ученици показују у пројектним радовима које као појединци или
у тиму припремају на изабрану тему.
Покретање расправа (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких способности и развијања (артикулације и
одбране) личних или колективних вредносних ставова, али и учења како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису
циљно и систематски развијане током школовања, њихово укључивање у постигнућа која треба оцењивати свакако ће
фокусирати пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на ваннаставне
контексте. Сходно томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разјашњењима,
анализама текстуалних предложака, логичким обрадама кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема
као задатака часа, или различитим формама презентације.
Религија, митологија, уметност, историја,географија, књижевност, музичка уметност, политика,
Корелација
грађанско васпитање, психологија

ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА
Циљ учења Психологије је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му
омогућити да боље разуме сложеност, разноврсност и развојне аспекте психичког функционисања људи у биосоцио-културном контексту, посебно функционисање стваралачке личности, да повећа капацитет суочавања са
изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, функционисање у
заједници и наставак школовања.
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Бавећи се кључним појмовима опште психологије ученик ће: развијати способност критичког
мишљења, вештину успешне комуникације и функционисања у групи; унапређивати стратегије успешног
учења, вежбања и јавног наступа, памћења и доношења одлука; формирати преференцију научног над лаичким
приступом; разликовати употребу од злоупотребе психологије; повезивати психологију са другим наукама,
уметношћу и културом; уважавати различитост међу људима и поштовати људска права; изражавати
позитиван став према заштити и унапређењу менталног здравља.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик има знање о личности као јединству психичких процеса, особина и стања, о спрези психичког и
телесног и теоријама које објашњавају природу личности, посебно стваралачке личности; аргументовано
дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на укупни развој личности и посебно развој музичких
способности; препознаје специфичности методологије и мерних инструмената који се користе у психолошким
истраживањима; уочава могућности и ограничења примене психолошких сазнања у описивању, тумачењу и
предвиђању, како сопственог тако и понашања других особа и друштвених појава; прихвата улогу испитаника
у психолошким истраживањима искључиво на бази добровољности, информисаности о сврси и процедурама
истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити злоупотребљени.

Разред
Недељни фонд часова

Tрећи
2 часа

Годишњи фонд часова

70 часова

















ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне,
емоционалне и мотивационе аспекте личности;
прави везу између психологије као науке и других наука, уметности и
културе;
препозна различите области примене психолошких сазнања као и
животне ситуације у којима се људи обраћају психологу за помоћ;
на датом примеру психолошког истраживања одреди које су методе и
технике коришћене;
разликује научни од лаичког приступа психолошким питањима и
критички се односи према текстовима и псеудотестовима у медијима;
психички живот особе посматра као целину међусобно повезаних
процеса, особина и стања чији се развој одвија током целог живота и као
јединство психичког и телесног функционисања;
аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности
на развој личности;
опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове основне
карактеристике, представнике и утицај;
користећи стечена психолошка сазнања препознаје емоције и мотиве
сопственог понашања, понашања других и ликова из књижевности и
филмова;
у учењу и вежбању користи стратегије и технике успешног учења и
памћења;
препозна узроке фрустрација
и унутрашњих конфликата, искаже
преференцију ка њиховом конструктивном решавању и на примерима
препозна механизме одбране;
наведе карактеристичне црте стваралачке личности и улогу интризичке
мотивације за бављење музиком;
опише најважније психолошке карактеристике адолесцентског доба,
препозна и критички се односи према најчешћим проблемима и
ризичним понашањима адолесцената;
аргументује значај очувања менталног здравља, превенције менталних
поремећаја и показује позитивни став према здравим стиловима
живљења;
разликује облике и врсте социјалног учења на примерима;

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА
Предмет и дисциплине психологије.
Психологија и друге науке, уметност и култура.
Методе и технике психолошких истраживања.
Употреба и злоупотреба психологије.
ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ
ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И СТАЊА
Личност
Појам и структура, темперамент, идентитет.
Теорије личности.
Особине, процеси и стања
Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење,
памћење и заборављање, мишљење,
интелигенција.
Емоционални аспект: осећања.
Мотивациони аспект: мотиви, вредности,
ставови и интересовања.
Измењена стања свести.
Развој
Органске основе психичког живота.
Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и
друштвени чиниоци.
Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог
аспекта личности.
Карактеристике адолесцентског периода у
развоју личности.
Ментално здравље
Појам и значај.
Фрустрације и конфликти. Одбрамбени
механизми.
Стрес и механизми превладавања.
Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и
облици помоћи.
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 уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује
људска права и изражава негативан став према било ком облику насиља;
 разликује основне врсте менталних поремећаја и описује карактеристике
најчешћих менталних поремећаја адолесцената;
 у комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању других
људи и тиме предупређује могуће конфликте;
 наведе примере просоцијалног, асертивног понашања и алтруизма из
свог искуства и понашања других људи;
 препозна и критички разматра примере предрасуда, стереотипа,
дискриминације и конформизма;
 наведе примере и карактеристике различитих група, групних односа и
типова руковођења, примењује правила сарадње у тимском раду
поштујући различитост чланова;
 препозна и критички разматра примере употребе и злоупотребе
психологије у медијима, политици, маркетингу и на друштвеним
мрежама;
 примењује знања из опште психологије опажање на област опажања
музике;
 наведе структуру музичке способности и препозна различите приступе у
њеном мерењу;
 аргументовано дискутује о улози генетских и срединских фактора у
развоју музичких способности;
 наведе фазе стваралачког мишљења и поткрепи их примерима;
 разликује продуктивне и непродуктивне начине превладавања страха од
јавног наступа;
 опише утицај музике на људе и сложеност комуникације између
уметника и публике;
 у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став
заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин;
 прихвати улогу испитаника у психолошким истраживањима искључиво
на бази добровољности, информисаности о сврси и процедурама
истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити злоупотребљени.

Психолошки проблеми адолесцената.
Превенција.
ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
Социјализација
Појам, функција и фактори.
Облици и врсте социјалног учења.
Социјалне вештине.
Социјални живот адолесцента.
Просоцијално и асоцијално понашање.
Комуникација
Вербална и невербална комуникација. Услови
успешне комуникације. Социјална перцепција и
грешке у опажању особа.
Интерперсонални конфликти и њихово
решавање.
Емпатија. Асертивност.
Друштвене групе
Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи.
Конформизам. Одупирање групном притиску.
Руковођење групом.
Стереотипи, предрасуде, дискриминација.
Људи у маси.
ПСИХОЛОГИЈА МУЗИКЕ
Стваралачка личност
Карактеристике стваралачке личности способности, особине личности и мотивација.
Музичке способности, развој, структура и
мерење.
Музичко извођење - вежбање, читање с листа,
трема.
Стваралачко мишљење
Појам, критеријуми стваралаштва и фазе
стваралачког мишљења.
Опажање музике и реаговање на музику
Комуникација у уметности. Уметник и публика.
Музикотерапија.

ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
Циљ учења Социологије је да кроз овладавање основним социолошким појмовима, теоријама,
концептима и принципима, оспособи ученике да разумеју сложеност и разноврсност функционисања друштва
на локалном и глобалном нивоу, факторе који делују у друштву и њихову међузависност, ради развијања
знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у друштвеном животу, критичко и
конструктивно промишљање о односу појединца, институција и друштва, о проблемима савременог глобалног
и српског друштва, начинима на који они настају и како се могу решавати.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем социологије ученик ће: развити способност за разумевање и критичко просуђивање
друштвених појава, стећи увид у сложеност и међузависност друштвених односа и процеса и њихових
социјалних, eкономских, политичких, културних, етничких, верских и других специфичности; повезати
социолошка знања са знањима других наука; располагати функционалним знањима неопходним за
оријентацију и активно и одговорно учешће у савременом друштву; унапредити вештину комуникације и
развијати културу аргументованог дијалога; афирмативно изражавати свој и поштовати идентитет другог;
развити свест о разноврсности култура, вредности и ставова и потреби уважавања тих разлика.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик стиче знање о основним социолошким појмовима и теоријама; објективно анализира и
вреднује друштвене догађаје и појаве; препознаје друштвене проблеме у свом окружењу и формулише питања
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која воде њиховом решавању, критички усваја информације о друштву раздвајајући битне од небитних
чињеница; упознаје облике друштвeног раслојавања, узроке и последице глобализације и транзиције, утицај
медија на формирање погледа на свет, улогу економије, политике и културе, посебно музике и религије у
друштву, улогу и значај породице; препознаје облике друштвених девијација, уочава и процењује облике и
изворе политичке и социјалне манипулације; развија хуманистичке вредности; култивише и унапређује однос
према владавини права и правној држави; развија осећај одговорности за сопствене акције и изборе, подстиче
радозналост, отвореност ума, посвећеност личном развоју, емпатију и солидарност са другима, повезујући
лично искуство са ширим друштвеним окружењем.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Други
1 час
35 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
 објасни појам друштва, и друштвених појава;
 користи правилно, у усменом и писменом
излагању, основне социолошке појмове;
 уважава индивидуалне, друштвене и културне
различитости;
 објасни појам и значај обичајних и моралних
норми;
 дефинише појмове друштвене структуре и
друштвеног система и разликује њихове
елементе;
 препознаје, на датим примерима, врсте
друштвеног раслојавања;
 процењује значај отворености друштва за
друштвени развој;
 анализира друштвену условљеност музике и
различитих музичких стилова;
 препознаје појам и врсте социјалне
стратификације и, на конкретним примерима,
узроке и последице друштвених неједнакости;
 критички процењује различите аспекте
глобализације;
 образложи добре и лоше стране експанзије
информационих технологија;
 упореди и анализира демографска кретања у
савременом свету и Србији;
 идентификује феномен миграција као сталан
глобални процес;
 издвоји главне узроке еколошких проблема;
 заузима активан став у односу на локалне и
глобалне еколошке проблеме и питања
одрживог развоја;
 објасни појам рада и поделу рада као основног
феномена људског постојања;
 опише и интерпретира појмове политике, моћи и
државе;
 промовише идеје владавине права и социјалне
правде;
 критички анализира достигнућа и мањкавости
демократије и утврди важност владавине права
и правне државе;
 повеже појам и функције идеологија са
конкретним примерима, изводећи закључке о
могућим последицама манипулације;
 аргументовано расправља о функцији и утицају
мас-медија;
 препозна механизме медијске манипулације;
 објасни појам религије као важног облика
друштвене свести;
 наведе основне одлике секуларног друштва;
 формулише социолошко одређење породице,
њене историјске облике и функције;

ТЕМЕ и
кључни појмови садржаја програма
ШТА ЈЕ СОЦИОЛОГИЈА
Hастанак и развој социологије
Предмет социологије
Социолошке теорије
ПОЈЕДИНАЦ, КУЛТУРА И ДРУШТВО
Биолошки, психолошки и социјални чиниоци друштвености
Идентитет
Род, пол и сексуалност
Појам и елементи културе
Језик и симболи
Норме и вредности
Социјализација
Обичај, морал и право
Супкулутура/контракултура
Врсте културе
СОЦИОЛОГИЈА МУЗИКЕ
Социолошко-музичке и естетске теорије о друштву
Социологија елитне музике
Социологија рока, џеза, турбо-фолка, реп и поп музике
СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Појам друштвеног система
Друштвена улога и положај
Друштвене групе
ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА
Системи стратификације
Класно-слојна структура
Друштвена неједнакост
Друштвена покретљивост
ДРУШТВЕНА ПРОМЕНА И ДРУШТВЕНИ СУКОБИ
Друштвене промене
Друштвени покрети
Сукоби – извори и функције
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА
Теорије о глобализацији
Глобално цивилно друштво и људска права
Транзиција
СТАНОВНИШТВО И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
Савремене миграције
Популациона политика
Екологија и еколошка криза
Одрживи развој
РАД И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ДРУШТВА
Појам рада
Подела рада
Технологија и рад
Прекаријат
Предузетништво
ПОЛИТИКА
Шта је политика
Моћ, власт, држава (облици владавине)
Право и хијерархија правних аката
Обележја правне државе и владавине права
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 дискутује о будућности породице;
 препозна узроке и наведе облике девијантног
понашања;
 аргументовано дискутује о узроцима и облицима
ризичног понашања младих;
 дискутује о положају и проблемима младих у
Србији.

Демократија (сувереност, избори, непосредна и представничка
демократија)
Политичка култура
Идеологије – појам и врсте
МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈА
Новине, радио и телевизија, интернет и друштвене мреже
Интернет и друштвене мреже
Теорије о медијима
Медијска писменост
Медијски империјализам
РЕЛИГИЈА
Шта је религија
Функције религије
Секуларизација
Оживљавање религија
ПОРОДИЦА
Брак, породица, домаћинство
Функције породице
Криза брака и породице?
Љубав
ДЕВИЈАНТНОСТ
Девијантно понашање
Малолетничка делинквенција
Облици зависности (алкохолизам, наркоманија, зависност од
интернета и друштвених мрежа)
МЛАДИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
Образовање
Слободно време
Друштвени активизам
Комуникација
Однос између генерација

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне
знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и
одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу,
поштовању људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за
критичко сагледавање савременог света, његових историјских корена и aктуелних цивилизацијских токова.
Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву брзих друштвених,
технолошких и економских промена, оспособљавага да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно
одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз
наставу историје омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се
обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и савремених промена,
али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање људских права, развијање
интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног
односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и
проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском
димензијом и допринесу њиховом превазилажењу.
Основни ниво
Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију,
оријентише се у историјском простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и
процеса из прошлости који су обликовали савремено друштво, као и одређене националне, регионалне, па и
европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим
историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом друштву,
развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим
друштвеним процесима (поштовање људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање
другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума кроз изградњу консензуса).
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Средњи ниво
Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих
извора информација, процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију
наставе историје представља разумевање функционисања савременог света, његових историјских корена и
оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу.
Напредни ниво
Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје,
појаве и процесе са историјском димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да
уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко окружење, да
аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и унапређивање
интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз
коришћење одговарајућих компјутерских програма.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и критички однос према прошлости и
садашњости
Основни ниво
Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за боље
разумевање прошлости сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и користи
хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуацијама. Оријентише се у историјском и
савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање цивилизација, друштва,
држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени
свет.Има критички однос према тумачењу и реконструкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја
примењујући мултиперспективни приступ. Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора,
критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније сагледали прошлост и садашњост.
Средњи ниво
Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту.
Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз
историјско време, историјски и савремени геополитички простор. Процењује релевантност и квалитет
различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или савременим
феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште историје.
Развија и надграђује своје различите идентитете.
Напредни ниво
Анализира и критички просуђујепоједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне,
регионалне и опште историје, као и историјске и савремене изворе информација.Унапређује функционалне
вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за презентовање резултата елементарних
историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске литературе.
Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава
и процеса у историјском контексту.
Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за
активно учествовање у друштву
Основни ниво
Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради и
употпуњује сопствени идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на
хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује основне елементе
интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа у
Србији, региону, Европи и свету. Негује толерантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних
културних традиција. Препознаје узроке и последице историјских и савремених конфликата и развија ставове
који воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице преломних друштвених, политичких,
економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, чиме се омогућава боље
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сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање предуслова креативан однос према непосредном
друштвеном окружењу.
Средњи ниво
Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и
савременим изворима информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран однос
према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава
сличности и разлике у односу на савремени контекст, што доприноси разумевању историјску основу
савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и
културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у
регионалном и унутардржавном контексту, неопходан у превенцији потенцијалних конфликата.Развија и
надграђује своје различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи.
Напредни ниво
Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из
историје и савременог живота засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних,
конфесионалних или културолошких позиција, чиме се гради конструктиван однос за квалитетан живот у
мултикултуралном друштву.
Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
 у усменом и писаном излагању
користи основне научне и
историјске појмове;
 користи хронолошке одреднице
на одговарајући начин, у складу
са периодизацијом прошлости;
 идентификује порекло и
процени сазнајну вредност
различитих извора на основу
њихових спољних и садржинских
обележја;
 објасни основе историјског
научног метода у
реконструкцији прошлости и
уочава постојање различитих
интерпретација;
 анализира узрочно-последичне
везе и идентификује их на
конкретним примерима;
 примењује основну
методологију у елементарном
историјском истраживању и
резултате презентује у усменом,
писаном, или дигиталном
облику;
 препозна на конкретним
примерима злоупотребу
историје и изведе закључак о
могућим последицама на развој
историјске свести у друштву;
 уочи и изрази став у односу на
предрасуде, стереотипе,
пропаганду и друге врсте
манипулација прошлошћу на
конкретним примерима;
 поредећи историјске и
географске карте датог
простора, уочава утицај рељефа
и климатских чинилаца на

Први
2 часа
70 часова
ТЕМЕ и
кључни појмови садржаја програма
ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Хронолошки и научни оквири историје – историјски појмови и појмови историјске
науке.
Хронологија и простор – стари, средњи и рани нови век.
Историјски извори (врсте, порекло, анализа, сазнајнa вредност, примена у
истраживању).
Анализа извора – примери (од праисторијских остатака и налазишта до савремених
извора информација).
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ВЕКА
Географски простор цивилизација старог века (Медитеран, Средњи и Далеки исток).
Основна обележја државног уређења цивилизација старог века (Eгипат,
Месопотамија, Левант, минојски Крит, Микена, грчки полиси – Атина и Спарта,
антички Рим).
Политички оквири (Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат и пунски ратови)
Друштво и свакодневни живот у цивилизацијама старог века (друштвене групе и
њихови односи, прожимање цивилизација на примеру државе Александра Великог и
Римског царства, световни обичаји, однос према природи и здрављу, култура
становања.
Привреда, наука, уметност и култура у цивилизацијама старог века (политеистичке и
монотеистичке религије, писменост, књижевност, архитектура, ликовна и примењена
уметност, науке, привредни односи и трговина – комуникација)
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости (тековине цивилизација
старог века – архитектура, календар, инфраструктура,наука, медицина, римско
право, филозофија, позориште, демократија, беседништво, олимпијске игре,
спортови, римски бројеви, арена, хришћанство и јудаизам...; римско наслеђе на
територији Србије)
Истакнуте личности: Драконт, Перикле, Филип II, Аристотел, Архимед, Ханибал,
Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, Октавијан Август, Константин Велики...
ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Политичко-историјски оквир, државни и друштвени поредак. Велика сеоба народа и
стварање нових држава у Европи.
Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, Византијско царство,
Арабљани).
Религија у раном средњем веку (христијанизација и хришћанска црква, Велики
раскол, ислам).
Феудално друштво (структура, друштвене категорије, вазални односи).
Српске земље и Балканско полуострво у раном средњем веку (досељавање Срба и
Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, формирање српских земаља,
христијанизација, ширење писмености).
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настанак цивилизација и
кретање становништва;
наведе и лоцира најважније
праисторијске и античке
локалитете у Европи и Србији;
издвоји и међусобно пореди
најважније одлике државних
уређења у цивилизацијама
старог века;
наведе типове државних
уређења у периоду средњег и
раног новог века и издвоји
њихове специфичности;
анализира положај и начин
живота деце, жена и мушкараца,
припадника различитих
друштвених слојева и група у
старом, средњем и раном новом
веку;
идентификује основне елементе
и одлике привреде у старом,
средњем и раном новом веку;
пореди и илуструје примерима
одлике свакодневног живота у
старом, средњем и раном новом
веку;
уочава присуство и препознаје
важност тековина старог,
средњег и раног новог века у
савременом свету;
анализира специфичности и
утицај међународних односа на
положај држава и народа;
уочава повезаност појава из
политичке, друштвене,
привредне и културне историје;
идентификује најважније одлике
српске државности у средњем
веку;
анализира структуру и
особености српског друштва и
уочава промене изазване
политичким и економским
процесима у периоду средњег и
раног новог века;
на основу датих примера изводи
закључак о повезаности појава и
процеса из националне историје
са појавама и процесима у
регионалним, европским и
светским оквирима;
изводи закључак о динамици
одређених историјских појава и
процеса из националне и опште
историје, користећи историјску
карту;
идентификује најзначајније
последице настанка и ширења
различитих верских учења у
историјском и савременом
контексту;
илуструје примерима значај
прожимања различитих народа,
култура и цивилизација;
препознаје утицај идеја и
научно-техничких открића на
промене и развој друштва,
културе и образовања;
учествује у организовању и

Уређење државе и црква у средњем веку (типови европских монархија; република).
Држава Немањића и Српска црква у позном средњем веку (краљевина и царство,
деспотовина, аутокефална црква, османска освајања у југоисточној Европи).
Српске владарске породице (Немањићи, Котроманићи, Лазаревићи, Бранковићи,
Балшићи, Црнојевићи).
Опште одлике средњовековне културе и свакодневни живот (верски карактер
културе, дворски живот и витешка култура, уметнички правци у српској
средњовековној архитектури и уметности, културне области, школе и универзитети,
проналасци; живот на селу и граду – занимања, родни односи, правоверје и јереси,
сујеверје, болести и лечење, писана и визуелна култура код Срба).
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости (тековине средњег века –
легенде и митови, хералдика, ћирилица, светосавље, уметничка баштина, Косовска
легенда...).
Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, кнез Властимир, цар Симеон, Јован
Владимир, Василије II, краљ Михаило, Ћирило и Методије, Фридрих Барбароса,
Ричард Лавље Срце, Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Сава Немањић,
краљ Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и књегиња Милица, Твртко I Котроманић,
Стефан Лазаревић, деспот Ђурађ, султанија Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег,
Мехмед II Oсвајач...
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ
Политичко-историјски оквир, државни и друштвени поредак (научна и велика
географска открића, сусрет са ваневропским цивилизацијама, улога и значај великих
европских градова – Фиренце, Венеције, Париза, Лондона, Антверпена, Амстердама;
почеци грађанске класе, сталешко друштво, апсолутистичке монархије – примери
Француске, Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније).
Реформација и противреформација (узроци, протестантизам, католичка реакција –
улога језуита; верски сукоби и ратови).
Опште одлике културе раног новог века (идеје и уметност хуманизма и ренесансе;
књижевност, политичка мисао).
Привреда и свакодневни живот (мануфактура, банкарство; свакодневни живот –
живот на селу и граду, положај жене, обичаји, занимања, култура исхране и
становања).
Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и друштво).
Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком
влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и културног идентитета;
учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и привилегије, Војна крајина).
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости (тековине раног новог
века –научна и техничка открића и културно-уметничка баштина).
Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, Кристифор Колумбо,
Фернандо Магелан, Леонардо да Винчи, Микеланђело Буонароти, Николо Макијавели,
Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло V и Филип Хабзбуршки,
Елизабета I, Вилијам Шекспир, Луј XIV, Сулејман Величанствени, Мехмед-паша
Соколовић, Арсеније III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић...

63

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
спровођењу заједничких
активности у школи или у
локалној заједници које
подстичу друштвену
одговорност и неговање културе
сећања;
 разликује споменике из
различитих епоха са посебним
освртом на оне у локалној
средини.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
 у усменом и писаном излагању
користи основне научне и
историјске појмове;
 користи хронолошке
одреднице на одговарајући
начин, у складу са
периодизацијом прошлости;
 објасни основе историјског
научног метода у
реконструкцији прошлости и
уочава постојање различитих
интерпретација;
 анализира узрочно-последичне
везе и идентификује их на
конкретним примерима;
 примењује основну
методологију науке у
елементарном историјском
истраживању и резултате
презентује у усменом, писаном,
или дигиталном облику;
 препозна на конкретним
примерима злоупотребу
историје и изведе закључак о
могућим последицама на
развој историјске свести у
друштву;
 уочи и изрази став у односу на
предрасуде, стереотипе,
пропаганду и друге врсте
манипулација прошлошћу на
конкретним примерима;
 уочава повезаност појава из
политичке, друштвене,
привредне и културне
историје;
 на основу датих примера
изводи закључак о
повезаности појава и процеса
из националне историје са
појавама и процесима у
регионалним, европским и
светским оквирима;
 изводи закључак о динамици
одређених историјских појава
и процеса из националне и
опште историје, користећи
историјску карту;
 илуструје примерима значај
прожимања различитих

Други
2 часа
70 часова
ТЕМЕ и
кључни појмови садржаја програма
ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Основне одлике, хронолошки и просторни оквири периода од Индустријске
револуције до завршетка Првог светског рата.
Историјски извори за изучавање периода од Индустријске револуције до завршетка
Првог светског рата и њихова сазнајна вредност (материјални, писани, аудио и
визуелни).
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД НА ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА
(од средине XVIII до средине XIX века)
Индустријска револуција (парна машина и њена примена; промене у друштву –
јачање грађанске и појава радничке класе).
Политичке револуције (узроци, последице и обележја, европске монархије уочи
револуција, просветитељске идеје, примери америчке и француске револуције;
појмови уставности и поделе власти, Декларација о правима човека и грађанина,
укидање феудализма).
Наполеоново доба (Наполеонова владавина, ратови, тековине, Бечки конгрес).
Свакодневни живот и култура (промене у начину живота).
Источно питање и балкански народи (политика великих сила, борба балканских
народа за ослобођење).
Живот Срба под османском и хабзбуршком влашћу.
Српска револуција 1804–1835 (основна обележја, ток Првог и Другог српског
устанка, последице и значај).
Развој модерне српске државности (аутономија Кнежевине Србије, успостава државе,
оснивање образовних и културних установа, Црна Гора у доба владичанства).
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости; научна и техничка
открића (парна машина, средства транспорта...), културно-уметничко наслеђе и
институције – Матица српска, Народна библиотека, Народни музеј.
Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина II, Марија Терезија, Робеспјер,
Наполеон Бонапарта, вожд Карађорђе, кнез Милош, кнегиња Љубица, Доситеј
Обрадовић, Вук Караџић, прота Матеја Ненадовић, Петар I и Петар II Петровић
Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић.
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Рађање модерних држава, међународни односи и кризе (револуције 1848/49 –
„пролеће народа”, политичке идеје, настанак модерне Италије и Немачке, успон САД
и грађански рат, борба за колоније, опадање Османског царства).
Промене у привреди, друштву и култури (Друга индустријска револуција, људска
права и слободе – право гласа, укидање робовласништва, положај деце и жена;
култура, наука, образовање, свакодневни живот).
Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење (развој државних установа и
политичког живота, унутрашња и спољна политика; културна и просветна политика,
свакодневни живот; Берлински конгрес, положај Срба под хабзбуршком и османском
влашћу).
Међународни односи и кризе (формирање савеза, сукоби око колонија, Анексиона
криза).
Култура, наука и свакодневни живот (Светска изложба у Паризу, примена научних
достигнућа, положај жена).
Краљевина Србија и њено окружење (Мајски преврат, политички живот, унутрашња
и спољна политика; појава југословенства, наука, култура, свакодневни живот,
положај Срба под аустроугарском и османском влашћу, Црна Гора – доношење
устава, проглашење краљевине; балкански ратови).
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости; научна и техничка
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народа, култура и
цивилизација;
учествује у организовању и
спровођењу заједничких
активности у школи или у
локалној заједници које
подстичу друштвену
одговорност и неговање
културе сећања;
уочава везу између развоја
српске државности током
новог века и савремене српске
државе;
сагледа значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;
наведе специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у
новом веку;
препознаје основне
карактеристике различитих
идеологија;
анализира процес настанка
модерних нација и наводи
њихове основне
карактеристике;
анализирајући дате примере,
уочава утицај научнотехнолошког развоја на
промене у друштвеним и
привредним односима и
природном окружењу;
употреби податке из
графикона и табела у
једноставном истраживању;
упоређује, анализира и уочава
разлике између свог и ставова
других;
препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује историјске
споменике у локалној средини
и учествује у организовању и
спровођењу заједничких
школских активности везаних
за развој културе сећања.
користи сазнања из других
научних области, ради
потпунијег сагледавања
историјских појава и процеса;
препозна историјске корене
савремених институција и
друштвених појава;
идентификује најважније
друштвене групе, њихове улоге
и односе у периоду новог века;
анализира структуру и
особености српског друштва и
уочава промене изазване
политичким и економским
процесима у периоду новог
века;

открића (телефон, употреба електричне енергије и нафте, фотографија, филм, нове
врсте оружја и саобраћајних средстава...), културно-уметничко наслеђе и
институције – Народно позориште, академија наука, Народна банка, Српска музичка
школа...
Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон Бизмарк, Наполеон III, краљица
Викторија, Абрахам Линколн, Карл Маркс, браћа Лимијер, Алфред Нобел, кнез
Александар Карађорђевић, кнез Михаило, краљ Милан, краљица Наталија и краљ
Александар Обреновић, књаз и краљ Никола Петровић, Илија Гарашанин, Јован
Ристић, Никола Пашић, Стојан Новаковић, патријарх Јосиф Рајачић, Катарина
Ивановић, Светозар Милетић, Бењамин Калај, Алекса Шантић, Алберт Ајнштајн, Пјер
и Марија Кири, Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола Тесла, Хенри Форд, Јован
Цвијић...
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
Велики рат (узроци и повод, савезништва и фронтови, учешће Србије и Црне Горе;
преломнице рата; аспекти рата – технологија рата, пропаганда, губици и жртве, глад
и епидемије; човек у рату –живот у позадини и на фронту; живот под окупацијом и у
избеглиштву; Велики рат у сећању).
Уметничко виђење рата, рат као поништавање цивилизацијских вредности; лични
доживљај рата.
Истакнуте личности: Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро Вилсон, краљ Петар и
регент Александар Карађорђевић, Надежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић,
Флора Сендс, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић,
Јанко Вукотић, Драгутин Димитријевић Апис...
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

























ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
у усменом и писаном излагању
користи основне научне и
историјске појмове;
користи хронолошке одреднице
на одговарајући начин, у складу са
периодизацијом прошлости;
идентификује порекло и процени
сазнајну вредност различитих
извора на основу њихових
спољних и садржинских обележја;
објасни основе историјског
научног метода у реконструкцији
прошлости и уочава постојање
различитих интерпретација;
анализира узрочно-последичне
везе и идентификује их на
конкретним примерима;
презентује у усменом, писаном,
или дигиталном облику резултате
елементарног истраживања;
препозна на конкретним
примерима злоупотребу историје
и изведе закључак о могућим
последицама на развој историјске
свести у друштву;
уочава повезаност појава из
политичке, друштвене, привредне
и културне историје;
на основу датих примера изводи
закључак о повезаности појава и
процеса из националне историје
са појавама и процесима у
регионалним, европским и
светским оквирима;
учествује у организовању и
спровођењу заједничких
активности у школи или у
локалној заједници које подстичу
друштвену одговорност и
неговање културе сећања;
сагледа значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском
контексту;
препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из историје
државе и друштва;
образложи утицај историјских
догађаја, појава и процеса на
савремено друштво;
идентификује основне
карактеристике тоталитарних
идеологија и наводи њихове
последице у историјском и
савременом контексту;
препозна, на примерима из
савремене историје, важност
поштовања људских права;
пореди положај и начин живота
припадника различитих

Трећи
1 час
35 часова
ТЕМЕ и
кључни појмови садржаја програма
ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Историјски извори за изучавање периода од завршетка Првог светског рата до
наших дана и њихова сазнајна вредност (материјални, писани, аудио, визуелни,
усмена сведочанства, дигитални).
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Последице Великог рата (демографски и материјални губици, одраз рата у
друштвеном и културном животу, Мировна конференција у Паризу – нова карта
Европе и света).
Револуције у Русији и Европи (узроци, ток и последице).
Стварање југословенске државе (југословенска идеја, процес и носиоци уједињења,
међународно признање и границе).
Политичке и друштвено-економске прилике у Европи и свету (либералне
демократије, тоталитарне идеологије, економске кризе; култура, наука и уметност,
свакодневни живот).
Југословенска краљевина (простор, становништво и друштво; конституисање
државе, политички живот; међународни положај; економске прилике; култура,
улога двора; национално и верско питање).
Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости; научна и техничка
открића (напредак медицине, појава радија, телевизије, звучног филма...); утицај
политичких идеја на савремено српско друштво, трајност установа и институција;
културно-уметничко наслеђе.
Истакнуте личности: Николај II Романов, Владимир Иљич Лењин, Роза Луксембург,
Александар Флеминг, Пабло Пикасо, Волт Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн,
Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, Френклин Рузвелт, Александар I,
Марија, Петар II и Павле Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан
Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко Мачек, Слободан Јовановић, Милутин
Миланковић, Исидора Секулић, Ксенија Атанасијевић, Милена Павловић Барили,
Иван Мештровић.
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
Свет у рату – узроци, међународне кризе, сукоби и освајачка политика тоталитарних
држава; почетак и ток рата, зараћене стране, савезништва, фронтови, најважније
операције, нови начини ратовања; ратна свакодневица; страдање цивила и ратни
злочини; крај рата, победа антифашистичке коалиције.
Југославија и српски народ у рату – улазак у рат, војни пораз, окупација, подела,
квислиншке творевине; геноцид и злочини; устанак, антифашистичка борба и
грађански рат; војне операције, живот у рату.
Последице рата – људски и материјални губици; демографске и друштвене промене,
миграције; уништавање културног наслеђа; суђења за ратне злочине; стварање ОУН.
Уметничко виђење рата, рат као поништавање цивилизацијских вредности;
уништавање и пљачка културних и уметничких добара; лични доживљај рата.
Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф Стаљин, Адолф
Хитлер, Бенито Мусолини, цар Хирохито, Франциско Франко, Мао Цедунг, Ана
Франк, Петар II Карађорђевић, Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић,
Анте Павелић, Диана Будисављевић.
СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА
Свет после Другог светског рата – блоковска подела, трка у наоружању, глобална
димензија хладног рата, ратна жаришта и кризе, деколонизација, европске
интеграције, покрети еманципације – покрети за женска и мањинска права,
антиратни и антирасни покрети; научна достигнућа, освајање свемира, медији,
популарна култура.
Југославија и српски народ после Другог светског рата – изградња новог државног и
друштвеног уређења, једнопартијски систем, однос власти према политичким
противницима, међународни положај, економске и културне прилике,
самоуправљање, несврстаност; свакодневица, популарна култура, нове тенденције у
култури.
Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита Хрушчов, Махатма Ганди, Мартин Лутер
Кинг, Роза Паркс, Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, Александар
Ранковић, Милован Ђилас, Иво Андрић, Милош Црњански, Александар Петровић,
Мира Траиловић, Душан Ковачевић.

66

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
















друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
илуструје примерима утицај
научно-технолошког развоја на
промене у друштву, економији и
природном окружењу;
наведе примере утицаја
спортских и уметничких
достигнућа на обликовање
савременог друштва;
објасни значење појмова геноцид
и Холокауст;
изведе закључке о узроцима, току
и последицама ратова условљених
распадом СФРЈ користећи изворе
различитог порекла и сазнајне
вредности;
изрази ставове, засноване на
историјским аргументима,
уважавајући мишљење
саговорника;
препозна пропаганду, стереотипе
и идеолошку позицију у
историјском извору и формулише
став који се супротставља
манипулацији;
критички се односи према
информацијама из медија
користећи се историјским
знањима и вештинама;
покаже одговоран однос према
културно-историјском наслеђу
сопственог и других народа;
уочи одраз историјских догађаја и
појава у књижевним и
уметничким делима.

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA ДРЖАВА И НАРОД У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА
Свет после хладног рата – пад Берлинског зида; слом комунизма у Европи, распад
СССР-а, нова политичка карта Европе, стварање Европске уније, доминација САД,
локални конфликти и интервенције великих сила, процеси глобализације, Четврта
индустријска револуција (дигитални медији, интернет, друштвене мреже и мобилна
телефонија), претња тероризма, миграције, савремени културни покрети.
Српски народ на крају 20. и почетком 21. века – криза СФРЈ 80-тих година,
међунационалне тензије, увођење вишестраначког политичког система, распад
СФРЈ, грађански рат и стварање нових држава, интернационализација сукоба и
међународне интервенције, економске прилике и свакодневни живот, ратни
злочини, страдање цивилног становништва, разарање културног наслеђа, НАТО
агресија на СРЈ, последице ратова, политичке промене 2000. године, Република
Србија као самостална држава, питање статуса Косова и Метохије, односи у региону,
српски народ у дијаспори и региону, процес придруживања Европској унији, култура
и спорт.
Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил Горбачов, Маргарет Тачер, Бил Гејтс,
Владимир Путин, Ангела Меркел, Слободан Милошевић, Фрањо Туђман, Алија
Изетбеговић, Зоран Ђинђић, Војислав Коштуница.

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Циљ учења Математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе
дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким
језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног
живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и
концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења
проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и
дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност математичке
комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања
и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота, као и у
професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.
Основни ниво
Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На
основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно
примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке
карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним
ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и
тумачи их у реалном контексту.
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Средњи ниво
Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве.
Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и
бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира критеријуме за
селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене
резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о
просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).
Напредни ниво
Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве.
Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне
проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију,
дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи
методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање
хипотеза и извођење закључака.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање,
Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација.
Основни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност,
зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у
свакодневном животу.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и
процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу
одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања
прихода, расхода и добити.
Домен 3. Математичка комуникација
Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких
репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема
користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или другом облику) и разуме изјаве
изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту.
Средњи ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме
зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за
описивање природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује
карактеристике и уочава њихове међусобне односе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције
у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да
примени математичка знања у финансијским проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе.
Домен 3. Математичка комуникација
Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и
одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима
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добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на свакодневни језик и
обратно.
Напредни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању
математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за
доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На основу података
добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема
Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и
развија оптималне стратегије за решавање проблема.
Домен 3. Математичка комуникација
Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених
математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима.
Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
− користи логичке и скуповне
операције;
− користи функције и њихова
својства;
− примени једноставна правила
комбинаторике за пребројавање
коначних скупова;
− користи, приказује на бројевној
правој и пореди природне, целе,
рационалне и реалне бројеве;
− преведе рационалне бројеве из
једног записа у други;
− на основу реалног проблема
састави и израчуна вредност
бројевног израза (са или без
калкулатора), процени вредност
једноставнијих израза и тумачи
резултат;
− примени пропорцију и процентни
рачун у реалном контексту;
− примени својства троуглова,
четвороуглова и кругова,
укључујући и примену у реалном
контексту;
− примени подударност у равни
(симетрије, транслација,
ротација);
− примени ставове подударности у
једноставнијим доказима;
− трансформише целе и рационалне
алгебарске изразе;
− реши линеарне једначине и
неједначине;
− графички представи линеарну
функцију и анализира њен
график;
− реши проблем који се своди на
линеарну једначину или систем

Први
2 часа
70 часова
ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
ЛОГИКА И СКУПОВИ
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони закључивања.
Функције.
Елементи комбинаторике (пребројавање коначних скупова: правило збира и
правило производа).
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
Преглед различитих врста бројева (природни, цели, рационални, реални), операције
и њихова својства. Апсолутна вредност. Степен броја са целобројним изложиоцем.
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна и обрнута), примене
(сразмерни рачун и рачун поделе).
Процентни рачун.
ПОДУДАРНОСТ
Ставови подударности троуглова.
Односи страница и углова троугла.
Кружница и круг.
Значајне тачке троугла. Четвороугао.
Симетрије, ротација и транслација равни.
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Растављање полинома на
чиниоце. НЗС и НЗД полинома.
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебарски разломци).
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ И СИСТЕМИ
Линеарне једначине и неједначине.
Линеарна функција и њен график.
Системи линеарних једначина са две непознате.
Примене у реалним ситуацијама.
СЛИЧНОСТ
Мерење дужи и углова.
Пропорционалност дужи. Талесова теорема.
Сличност. Питагорина теорема.
ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА
Тригонометријске функције оштрог угла, основне тригонометријске идентичности.
Решавање правоуглог троугла.
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линеарних једначина;

− примени сличност у равни;
− одреди вредности

тригонометријских функција
углова од 30°, 45° и 60°;
− примени тригонометрију
правоуглог троугла у реалним
ситуацијама уз коришћење
калкулатора.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
− трансформише и израчуна вредност
једноставних израза са степенима
користећи својства операција и
функција, по потреби користећи
калкулатор;
− скицира график степене функције;
− реши једноставан проблем који се
своди на квадратне једначине са
реалним решењима и неједначине;
− скицира и тумачи график квадратне
функције;
− израчуна вредност
тригонометријске функције, по
потреби користећи калкулатор;
− примени адиционе формуле;
− скицира графике основних
тригонометријских функција.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
− израчуна површину и запремину
праве призме, пирамиде, правог
ваљка, праве купе и лопте, и
примени их у једноставним
ситуацијама;
− израчуна вредност
експоненцијалне и логаритамске
функције, по потреби користећи
калкулатор;
− реши једноставне
експоненцијалне и логаритамске
једначине;
− примени Гаусов поступак за
решавање система линеарних
једначина;
− реши једноставан проблем који се
своди на систем линеарних
једначина;
− реши једноставне проблеме
међусобних односа тачака и
правих у координатној равни;
− реши једноставне проблеме
користећи једначине праве и
кружнице;
− примени услов додира и одреди

Други
2 часа
70 часова
ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ
Степен чији је изложилац цео број.
Функције у = x2 и у = x3.
Степен чији је изложилац рационалан број.
КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
Квадратнe једначинe са реалним решењима.
Вијетове формуле и растављање квадратног тринома.
Квадратна функција.
Једноставне квадратнe неједначинe.
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Угао. Радијан.
Тригонометријски круг.
Основне тригонометријске функције.
Адиционе формуле.

Трећи
2 часа
70 часова
ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
СТЕРЕОМЕТРИЈА
Површина и запремина праве призме и пирамиде.
Прав ваљак и права купа, њихове површине и запремине.
Сфера и лопта. Површина сфере и запремина лопте.
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА
Експоненцијална функција.
Једноставне експоненцијалне једначине.
Логаритам, његова својства и примене.
Логаритамска функција. Једноставне логаритамске једначине.
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
Системи линеарних једначина са две и три непознате. Гаусов поступак.
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
Растојање двеју тачака, површина троугла. Разни облици једначине праве, угао
између две праве.
Кружница и однос праве и кружнице.
НИЗОВИ
Основни појмови о низовима. Аритметички и геометријски низ.
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једначину тангенте кружнице;

− примени аритметички и

геометријски низ у једноставним
ситуацијама.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
− израчуна једноставне граничне
вредности функција;
− користи основна својства
функција (домен, периодичност,
парност, монотоност, нуле и
знак...);
− израчуна извод једноставних
функција применом правила
диференцирања;
− испита ток и скицира график
једноставне функције;
− примени елементе
комбинаторике у једноставним
реалним ситуацијама;
− примени биномни образац на
решавање једноставнијих
проблема;
− одреди вероватноћу
једноставнијег случајног догађаја;
− одреди очекивану вредност и
дисперзију дискретне случајне
величине;
− изврши мање статистичко
истраживање, обради резултате,
прикаже их и интерпретира.

Четврти
2 часа
66 часова
ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
ФУНКЦИЈЕ
Важнији појмови и својства реалних функција реалне променљиве.
Преглед елементарних функција.
Гранична вредност функције.
Асимптоте.
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне
теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Испитивање функције и њен график.
КОМБИНАТОРИКА
Основна правила.
Варијације. Пермутације.
Комбинације (без понављања). Биномни образац.
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
Случајни догађаји. Вероватноћа. Дискретне случајне величине.
Популација, обележје и узорак. Очекивана вредност и дисперзија.
Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и нумеричка обрада података.

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
Циљ учења Физике јесте стицање елементарне функционалне писмености (природно-научне и
техничке) и знања о основним физичким законима који описују појаве у природи и својства звука,
оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика,
одговорности и вештина за самосталан и за тимски рад као и формирање основе за даље образовање.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Општа предметна компетенција представља опис шта ученици знају и могу да ураде на основу укупног
општег образовања у физици. Другим речима, она описује шта је крајња сврха учења физике као
општеобразовног предмета у средњој школи. Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици
повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну писменост која ће им
омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким
терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области
физике, значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима,
алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање
истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, као и
разумевање природе науке, научно истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота
појединца и развоју друштва.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му
омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Оне обухватају природно научну писменост – основ за
праћење развоја физике као науке и разумевање повезаности физике и савремене технологије и развоја
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друштва. Даље, обухватају способност прикупљања података о својствима и променама појава и система
посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и
мерним прибором. Специфичне компетенције обухватају представљање резултата мерења табеларно и
графички; уочавање трендова и у објашњавању физичких законитости и извођењу закључака.
Стандарди ученичких постигнућа развијени су на три нивоа: основном, средњем и
напредном. Њима су описана очекивања за шта би ученик био способан да постиже у вези с одређеним
садржајем физике. Стандарди за основни ниво дефинишу постигнућа (знање, вештине и ставове) које ученик
треба да поседује како би после средње школе активно и продуктивно учествовао у различитим областима
живота (друштвеном, привредном, образовном, породичном, личном).
Стандарди за средњи ниво дефинишу постигнућа (знање, вештине и ставове) које ученик треба да
поседује како би могао успешно да настави факултетско образовање у различитим областима.
Стандарди за напредни ниво дефинишу постигнућа (знање, вештине и ставове) које ученик треба да
поседује како би могао успешно да настави факултетско образовање у области физике, технологије и других
сродних, с физиком повезаних дисциплина. Стандарди су организовани тако да виши нивои знања
подразумевају овладаност садржајима са претходних нивоа. Подразумева се да ће ученици који решавају
задатке са напредног нивоа умети да реше задатке и са претходна два нивоа.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
–користи научни језик физике за
описивање физичких појава;
–објасни значај и улогу
експеримента и теорије у
описивању физичких
процеса и појава, самостално
припреми
једноставнији пројекат и изведе
одговарајуће физичко
истраживање;
-описује енергијске
трансформације код хармонијских,
пригушених и принудних
осцилација;
–разуме појам механичке
резонанције, услове њеног
настајања и примену;
–опише и објасни звучне таласе и
њихове карактеристичне
величине;
–примењује законе одбијања и
преламања звука;
– разликује звук, ултразвук и
инфразвук и познаје њихову
примену;
– разликује карактеристике звука
(висина, јачина, боја), познаје
штетан утицај буке и мере
заштите;
–компетентан је да користи мерне
јединице и дигиталне технологије
за мерење јачине и снаге звука;
–уочава положај извора звука и
удаљеност извора звука од
пријемника и процењује начин
простирања звука;
–процењује оптимална акустичка
својства просторија (запремина,
облик просторије, време
реверберације). Акустичко

Први
1 час
35 часова
ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
1. Физичке основе акустике
Хармонијске осцилације (примери). Пригушене осцилације. Принудне осцилације,
резонанција.
Звук – механички талас. Величине којима се описује таласно кретање и везе међу
њима. Брзина звука у различитим срединама, фреквенција и таласна дужина. Опсег
фреквенција звука. Инфразвук и ултразвук. Висина тона (праг чујности), јачина тона
(акустички притисак, праг бола), боја тона.
Мерне јединице, мерење јачине звука и снаге звучних извора.
Људско ухо и субјективни осећај јачине звука.
Осциловање ваздушног стуба(отвореног на једном или на оба краја).
Резонанција код звука. Резонатори.
Извори звука. Одређивање положаја и удаљености извора звука од пријемника.
Правац и смер простирања звука од извора.
Демонстрациони огледи:
– Осциловање звучне виљушке жице(причвршћене на једном или на оба
краја),штапова, плоче и мембране.
– Осциловање различитих тела(жица, шипки, плоча, мембрана).Осцилације
ваздушних стубова.
– Својства звучних извора(монокорд,
Звучне виљушке, музички инструменти...)
– Звучна резонанција(звучна виљушка и мензура).
2. Музички инструменти и тонови
Музичка скала тонова и музички интервали(односи).Темперирана скала.
Начини побуђивања осцилација и њихово појачавање код различитих типова
инструмената.
Квалитет звука .Шум и тон. Основни
тон и виши хармоници.
Прост и сложен тон. Спектралне карактеристике звука.
Демонстрациони огледи:
– Начин рада метронома.
– Побуђивање осциловања код жичаних,
дувачких инструмената и удараљки
3.Акустика просторија
Звучни таласи у просторијама.
Апсорпција звука, одбијање звука.
Реверберација. Бојење звука(ехо). Глува соба; удари или избијања.
Оптималне акустичке особине просторија (запремина, облик просторије, време
реверберације). Акустичко обликовање (распоред рефлективних
и апсорптивних површина).
Постављање звучника.
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обликовање;
–процењује и адаптира различите
инструменте на основу њихових
карактеристика;
–примењује стечена знања и
повезује звучне појаве са
уметничким извођењем на
инструментима;

Заштита од буке
Предлог за пројекат
-Историја акустичних инструмената.
-Загањеност буком у нашем окружењу

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА
Циљ учења Информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова
који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом
друштву. Ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ
информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на
рационалан, етичан и безбедан начин.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем наставног предмета Информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине
из области информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у
свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је дигиталну писменост и способност
апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му
омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење
информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности, уметничко
изражавање и формирање естетског става при коришћењу технологије и способност за брзо, ефикасно и
рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање,
складиштење и преношење и представљање у графичком облику.

Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Први
1 час
35 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
− објасни улогу ИКТ у свакодневном животу;
− разуме изазове коришћења савремених
технологија на одговоран и безбедан начин;
− илуструје на примерима основне појмове
информатике и рачунарства (појам
информација и податак);
− наведе основне области информатике и
рачунарства;
− опише најважније догађаје у развоју ИКТ;
− направи паралелу између развоја људског
друштва и развоја информационокомуникационих технологија;
− безбедно користи дигиталне уређаје;
− разликује и користи сервисе Интернета;
− приступа Интернету, самостално претражује,
проналази информације у дигиталном
окружењу и преузима их на свој уређај;
− класификује информације са интернета и
процењује њихов квалитет и поузданост;
− спроводи поступке за заштиту личних
података и приватности на Интернету,
− познаје карактеристике различитих бројевних
система;
− преводи број из једног у други бројевни

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици комуникације,
услуге).
Основни појмови информатике и рачунарства (информације, подаци,
информационо-комуникационе технологије, предмет и области
информатике и рачунарства).
Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде, приказивања и
преноса података).
Друштвени аспекти ИКТ (значај и примена дигиталних уређаја,
карактеристике информационог друштва, утицај коришћења
дигиталних уређаја на здравље и околину, интелектуална својина,
безбедност, заштита личних података, правила понашања).
Глобална мрежа (интернет).
Сервиси интернета (електронска пошта, веб, друштвене мреже,
блогови, форуми, учење, мапе, електронска трговина и банкарство,
аудио и видео комуникација).
Лепо понашање, право и етика на интернету. Безбедност и
приватност на интернету.
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТКА НА РАЧУНАРУ
Бројевни системи – врсте, карактеристике, превођење.
Бројевни системи – основне рачунске операције.
Кодирање информација.
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систем;
изводи основне рачунске операције у
различитим бројевним системима;
користи јединице за мерење количине
података;
објасни начин дигиталног записа података и
бинарног записа природних бројева;
уочава разлику између хардвера и софтвера;
наводи основне карактеристике компонената
дигиталног уређаја и њихову улогу;
разликује системски од апликативног
софтвера;
објасни шта је оперативни систем и која је
његова улога;
познаје основне типове апликативног
софтвера;
разликује појмове и типове лиценци софтвера
и садржаја који се деле;
разликује основе елементе графичког
корисничког интерфејса;
прилагоди радно окружење кроз основна
подешавања;
инсталира и деинсталира корисничке
програме;
сачува, модификује и организује податке;
разликује најчешће коришћене типове
датотека;
подеси радно окружење текст процесора;
промени језик тастатуре;
примени правила слепог куцања;
врши премештање садржаја између више
отворених докумената;
ефикасно и тачно уноси и уређује
неформатиран текст;
примењује основне елементе форматирања и
структуирања текста;
уређује на елементарном нивоу текст
применом нотација за обележавање;
постави напредне текстуалне и нетекстуалне
елементе у креирани документ;
познаје основне параметре стилизовања
текста на нивоу карактера, параграфа и
страница;
користи и креира именоване стилове и
модификује их;
користи елементе у тексту који се аутоматски
ажурирају;
структуира текст и аутоматски генерише
садржај;
познаје структуру, правила и формат која се
примењују у форматирању докумената;
припрема документ за штампу и одштампа га;
уређује и приказује слајд презентације;
примењује правила за израду добре
презентације;
уређује дизајн позадине и „мастер“ слајда у
презентацији;
додаје елементе анимације и
интерактивности у презентацију;
користи функционалнoсти намењене
сарадничком раду;
припрема документ за штампу и одштампа га;

Кодирање карактера, кодне схеме.
Јединице за мерење количине информација.
Дигитални рачунари и дигитални запис података (текста, растерске и
векторске слике, звука, видеа).
Начини приказивања/представљања података и дигиталног записа.
АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА И ПРОГРАМСКА ПОДРШКА
Структура и принцип рада рачунара.
Врсте меморије рачунара.
Процесор.
Матична плоча. Магистрала.
Улазно-излазни уређаји.
Утицај компоненти на перформансе рачунара.
Апликативни софтвер.
Системски софтвер.
Оперативни систем.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, дељена (енгл.
shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл. trial)).
Заштита права на интелектуалну својину.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДНОГ
ОКРУЖЕЊА
Елементи графичко-корисничког интерфејса и интеракција са њима
(радна површина, прозори, менији, дугмад, акције мишем или акције
на екрану осетљивом на додир, пречице на тастатури, ...).
Подешавања оперативног система (подешавање датума и времена,
радне површине, регионална подешавања, подешавања језика и
тастатуре, коришћење и подешавање корисничких налога).
Инсталирање и уклањање програма (апликативних програма,
драјвера).
Рад са документима и системом датотека.
Средства и методе заштите рачунара и информација.
РАД СА ПРОГРАМИМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања радног
окружења. Подешавање и промена језика тастатуре („писма“).
Правила слепог куцања.
Операције са документима (креирање, отварање, чување, затварање).
Унос текста и његово једноставно уређивање (ефикасно кретање кроз
текст, копирање, премештање, претрага, замена текста).
Уређивање текста (страница, маргине, фонт, параграф, листе, прелом,
секције)
Уметање у текст (специјалних симбола, датума и времена, текстуалних
ефеката).
Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката (слике, дијаграми,
и сл.).
Уметање табеле у текст.
Нумерација страница. Заглавље, подножје, фуснота.
Коришћење и израда стилова, генерисање садржаја и индекса појмова.
Примери структуре типичних докумената (биографије, молбе, огласи,
реферати, матурски радови и сл).
Конвертовање у PDF.
Штампање докумената.
РАД СА ПРОГРАМИМА ЗА ИЗРАДУ СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Презентације и њихова примена (правила добре презентације, етапе у
изради презентација).
Подешавање радног окружења програма за израду слајд-презентација.
Додавање и форматирање текстуалних и нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...).
Анимација објеката слајда и прелаза између слајдова. Интерактивна
презентација (хипервезе, акциона дугмад).
Дизајн позадине и „мастер“ слајда. Приказ презентације.
Штампање презентације.

74

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
− објасни природу звука;
− наведе основне компоненте хардвера
за рад са музиком;
− користи софтверске алате за рад са
музиком;
− разликује основне елементе табеле;
− разлику је типове података;
− унесе и мења податке у табеле;
− манипулише елементима табеле;
− користи формуле за израчунавање
статистика;
− користи апсолутно и релативно
адресирање;
− врши основно форматирање табеле;
− сортира и филтрира податке по
задатом критеријуму;
− примењује условно форматирање;
− представи визуелно податке на
oдговарајући начин;
− форматира табеле и одштампа их;
– објасни принципе растерске и
векторске графике и модела приказа
боја;
– креира растерску слику у изабраном
програму;
– креира векторску слику у изабраном
програму;
– користи алате за уређивање и
трансформацију слике;
– оптимизује креирану слику за приказ
на различитим медијима;
– одабере одговарајући формат записа
слика;

Други
1 час
35 часова

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
ИНФОРМАТИКА У МУЗИЦИ
Примена рачунара у процесу учења музике
 Основна својства звука;
−
Формати звучних записа и њихова конверзија.
Хардвер за рад са музиком
 Mузичке картице, микрофони, MIDI клавијатура /електрични клавир,
звучници/ слушалице;
 Инсталирање хардвера.
Софтверски алати за рад са музиком.
ПРОГРАМИ ЗА ТАБЕЛАРНА ИЗРАЧУНАВАЊА
Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и графичко
приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа).
Основни појмови о програмима за рад са табелама (структура документа,
формати датотека).
Подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум)
додавање, брисање, премештање и преименовање радних листова.
Уношење различитих типова података у табелу (појединачни садржаји ћелија
и аутоматске попуне).
Подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и
колона.
Примена основних аритметичких операција и уграђених функција за креирање
формула.
Форматирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат,
поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и
позадине, стил и боја рама ћелије).
Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија.
Сортирање и филтрирање.
Условно форматирање табела.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из табеле
помоћу графикона.
Припрема документа за штампање.
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА
Карактеристике рачунарске графике (пиксел, резолуција, RGB и CMYK модели
приказа боја, растерска и векторска графика).
Рад у програму за растерску графику.
Рад у програму за векторску графику.
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

Трећи
1 час
35 часова

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма

−
−

унесе и едитује нотни запис;
врши основне манипулације над
нотним записом;

УНОШЕЊЕ И ЕДИТОВАЊЕ НОТНОГ ЗАПИСА СА ТАСТАТУРЕ
Упознавање програма и подешавање радне површине.
Форматирање документа – партитуре (рад на документу): одабир
инструмената, уношење и уређивање нота, метрономске ознаке и темпо,
одређивање или промена такта, кључа и тоналитета.
Триоле и друге неправилне нотне групе, артикулација, динамика,
транспозиција.
Уношење текста и графике ( уређивање текста, симбола, инструмената,
акорда).
Издвајање или додавање штима у партитури.
Репродукција ( Play) и њено подешавање: Mixer, Volume, Tempo;
Скенирање партитура и њихов унос у Musescore;
Употреба MIDI клавијатуре.
Употреба микрофона.
Снимање штима као аудио и MIDI снимка.
Увоз датотека прављених у другим програмима за нотацију (нпр.
Sibelius,Finale,...).
Штампање штимова и партитура.

−

разликује формате звучног записа и
прави поделу на компримоване и
некомпримоване;
врши основне манипулације над
звучним записом;
врши конверзију између различитих
формата звучних записа;

ЕКСПЕРИМЕНТИ СА ЗВУКОМ
Физичке карактеристике звука.
Појам дигитализације звука.
Процес производње звука код музичких картица.
Звук музичких синтисајзера – MIDI запис (*.mid, *.kar, итд.).
Формати за чување звучних записа у рачунарима.
MIDI формат и MIDI језик.
Разлика између wav и MIDI формата.
Конверзија између различитих формата звучних записа.
Дигитална обрада звука:
 Концепт DAW програма;
 Снимање и обрада звука;
 Аудио ефекти;
 Примена виртуелних инструмената;
 Примена пакета звукова (Sample packs).

−
−
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Разред
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова

Четврти
1 час
33 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
−
−
−
−
−

разликује формате видео записа;
врши основне манипулације са видео записом;
врши конверзију између различитих формата
видео записа;
креира видео клип са импортованим
мултимедијалним материјалом;
креира видео клип за веб и поставља на веб
страницу;

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма
РАД СА ВИДЕО ЗАПИСОМ
Манипулација са видео записом у одабраном програму:
− пребацивање видео материјала на рачунар;
− покретање и радни прозор програма за обраду
видео записа;
− увоз материјала и креирање пројекта;
− чување видео записа на рачунару.
Монтажа говора и музике у видео запису.
Конверзија видео формата.
Креирање видео клипова за веб странице.
Постављање (Upload) видео клипова на веб страницу.

–

креира једноставни веб-сајт на основу готових веб
решења;

ГОТОВА ВЕБ ДИЗАЈН РЕШЕЊА
Готова веб дизајн решења (WordPress, Weebly, Wix…).
Блог, вики, електронски портфолио.

–
–

креира статичку веб-страну коришћењем HTML-a;
стилизује веб-страну коришћењем CSS-a.

ВЕБ ДИЗАЈН
Универзални принципи Веб дизајна.
Основе HTML-a, основни елементи и атрибути.
Стилови (CSS), основни селектори, својства и вредности.

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције:

I
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Облик рада:
групни,
индивидуални,
рад у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења предмета Физичко и здравствено образовање је да ученик континуирано развија
знања, физичке способности и мо-торичке вештине у складу са вредностима физичког
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

Здравствена култура и физичка активност, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;
Развој моторичких и функционалних способности човека, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;
Усвајање знања, умења и вештина из спортских грана и дисциплинакао основа за реализовање постављених циљева и
исхода;
Атлетика;
Спортска гимнастика:
(Вежбе на справама и тлу);
Спортска игра (по избору);
Физичка, односно спортска активнот: у складу са могућностима школе
Циљеви учења за предмет или исход
- Препозна везе између физичке активности и здравља;
- Објасни карактеристике положаја тела, покрета и кретања у професији за коју се школује и уочионе, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
- Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из корективне гимнастике, које ће превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у одабраној професији;
- Именујемоторичке способности које треба развијати, као и основнасредства и методе за њихов развој;
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- Примениадекватна средства(изводи вежбе)за развој и усавршавање моторичких способностииз: вежби обликовања,
атлетике, гимнастике, пливања и спортских игара за развој: снаге, брзине, издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;
- Кратко опишеосновне карактеристике и правилаатлетике, гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче;
- Демонстриратехнику дисциплина из атлетикеи гимнастике (вежби на справама и тлу) које -поседујевештину, технику и
тактику спортске игре као и вежбе изосталих програмом предвиђених садржаја
Кратко опишеосновне карактеристике и правилаатлетике, гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче;
- Демонстриратехнику дисциплина из атлетикеи гимнастике (вежби на справама и тлу) које -поседујевештину, технику и
тактику спортске игре као и вежбе изосталих програмом предвиђених садржаја
- Детаљније опишеправила спортске гране закоју показује посебан интерес -за којушкола има услове;
- Објасни због којих је карактеристика физичког васпитања важно,да активно учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одређен програм физичке и спортске активности;
- Жели да се бави физичким, односно спортским активностима, поштосагледава (детектује) позитивне
карактеристикефизичке и спортске активности -њихове позитивне утицаје на здравље, дружење и добро расположење;
Начин остваривања садржаја програма
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања;Током
реализације часова физичког васпитања даватиинформације о томе које вежбе позитиво утичу на статус њиховог
организма, с обзиром на карактеристике њихове професије,а које негативно утичу на здравље;Ученици који похађају
трогодишње стручнешколе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставомод
осталих ученика ;Због тога је физичко васпиатање, у овим школама, значајно за активнан опоравк ученика, компензацијуи
релаксацијус обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења.Теоријска знања из области физичких
активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Активност ученика
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом васпитању –стандарди за оцењивање физичких
способности ученика и постигнућа у спортским играма
Физика: равнотежа, тежиште тела,
Корелација
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:
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Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења предмета Физичко и здравствено образовање је да ученик континуирано развија
Циљеви наставе
знања, физичке способности и мо-торичке вештине у складу са вредностима физичког
предмета:
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја.
Опште
Међупредметне
Стандардне
компетенције:
Специфичне
Модул / област
ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ- тестирања у спорту и физичком васпитању. Врсте снаге.Врсте флексибилности.Врсте
издржљивости.Различити видови испољавања брзине.Вежбе опште координације.
СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - Атлетика
Усавршавање технике атлетских дисциплина – трчања, скокови, бацања.Облици испољавања брзине у различитим
спортовима.
Спортска гимнастика
Елементи спортске гимнастике у тренингу спортиста.
Спортске игре
Спортске игре и њихов утицај на развој моторичких способности.
Спортке игре као допунски и компензаторни садржаји тренинга.
Плес Значај и улога плесова у културном развоју спортиста.
Спортски плес.
Народна кола
Друштвени плесови.
Значај плеса као допунског вежбања у усавршавању спортиста
Полигони
Полигони као показатељи моторичке образованости и физичке способности
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Физичко образовање
Олимпијски покрет и олимпијско васпитање.
Физичка вежба као основно средство и метод у физичком васпитању и спорту.
Образовни профил:
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Врсте тренинга.
Структура моторичких способности.
Безбедност у вежбању.
Физичко вежбање и опоравак.
Позитивни и негативни утицај спорта.
Здравствена култура
Вредности физичког вежбања.
Специфичности исхране спортиста и енергетске потребе.
Допинг и недозвољена средства у спорту.
Психоактивне супстанце
Повреде у спорту и збрињавање повређеног.
Улога физичког вежбања у опоравку након повреда.
Циљеви учења за предмет или исход
Примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања у складу са потребама и спортом којим се бави;
− упореди и анализира резултате тестирања моторичких способности и њихов допринос резултаима у спорту којим се
бави;
− примењује усвојене моторичке вештина
игра један народни и један друштвени плес;
− примени стечена знања у физичком вежбању и тренингу;
− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
− примени етичка правила у спорту;
– бира физичке активности и вежбе у складу са потребама тренинга;
− дозира оптерећења током самосталног вежбања-тренирања;
− коригује грешаке у извођењу покрета и кретања;
− помаже у организацији школских спортских манифестација
користи физичке активност и ради опоравка и компензаторног вежбања у складу са својим потребама у спорту и
очувањем здравља;
− примењује правила безбедности у различитим физичким активностима и спорту;
− доприноси остваривању заједничких циљева у спорту и друштву;
− решава конфликте на социјално прихватљив начин;
− негује естетске вредности вежбања
− избегава активности, које имају негативан утицај на здравље и остварења у спорту;
− анализира утицај спорта којим се бави на сопоствено здравље;
− одабере и примени различита вежбања за опоравак и унапређивање својих могућно-сти у спорту којим се бави;
− храни се у складу са потребама тренажног процеса;
− поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању;
− сагледа штетан утицај допинга и других недозвољених супстанци у спорту;
− примени прву помоћ приликом најчешћих повреда у спорту.
Начин остваривања наставе и учења
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање
физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава
се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама
које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење и вредновање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких
способности ученика и постигнућа у спортским играма.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору школе (12 часова)
- Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).
Физика: равнотежа, тежиште тела,
Корелација
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
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Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

Групни,индив
идуални, рад
у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
кометенције:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења предмета Физичко и здравствено образовање је да ученик континуирано развија
знања, физичке способности и мо-торичке вештине у складу са вредностима физичког
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја.
Опште
Стандардне
Специфичне
Модул / област

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршавању технике и развијању водећих моторичких особина за дату
дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 м - ученици и ученице,
на 1000 м - ученици,
на 800 м - ученице,
Штафета 4џ100 м ученици и ученице.
Скокови
Скок удаљ - одабраном техником;
Скок увис - одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 кг и ученице 4 кг).
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред рукама (опружено).
- комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају или додају у складу са могућностима ученика): плесне
кораке; скок са окретом за 1800; окрет на две или једној нози; премет странце; колут напред суножним одразом и малим
летом; вагу претклоном и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са окретом (произвољан број степени);
- за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и "прекопит"
3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис стражњи - издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи
(полако); саскок
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом
упор (поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
- лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући;
прехват на в/п; премах одножно заножном до виса седећег, подметним опружањем или одривом од н/п предњих и спојено
саскок у предњиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;
- једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег,
премах одножно заножном до упора стражњег; сасед са окретом за 900.
5. Вратило
За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:
- /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са повећавањем амплидуде и саскок у предњиху или зањиху уз
помоћ;
- /дохватно или дочелно/: ковртљај назад у упору.
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одножно; окрет за 900 до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага претклоном и заножењем, усклон; суножним одскоком скок са померањем; окрет за 900 у успону;
саскок пруженим телом или, за напреднији ниво - са предножним разножењем
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
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- из упора предњег коло предожно десном, коло предножно левом;
- из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских
такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за
дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује наставу за коју ученици покажу посебно интересовање.
Минимални образовни захтеви:
Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис,
бацање кугле - на резултат.
Такмичење у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат).
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја
Циљеви учења за предмет или исход
Кратко опишео сновне карактеристике и правила атлетике, гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче;
Демонстриратехнику дисциплина из атлетикеи гимнастике (вежби на справама и тлу) које -поседујевештину, технику и
тактику спортске игре као и вежбе изосталих програмом предвиђених садржаја
Детаљније опишеправила спортске гране закоју показује посебан интерес -за којушкола има услове;
Објасниз бог којих је карактеристика физичког васпитања важно,да активно учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одређен програм физичке и спортске активности
Ужива у извођењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе ипримењује их на школским спортским такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање својих друговаи реагује на њега, шири дух пријатељства, буде истрајан је у својим
активностима.
Павилно се односи према окружењу у којмевежба,рекреира се и бави се спортом, што преноси у свакодневни живот;
Учествује на школском такмишењу и у систему школских спортских такмичења
Препозна везе између физичке активности и здравља;
Објасни карактеристике положаја тела, покрета и кретања у професији за коју се школује и уочионе, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из корективне гимнастике, које ће превентивно утицати на могуће
негативне утицаје услед рада у одабраној професији;
Начин остваривања наставе и учења
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање
физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава
се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама
које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење и вредновање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких
способности ученика и постигнућа у спортским играма.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору школе (12 часова)
- Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).
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Корелација

Физика: равнотежа, тежиште тела,
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,

Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења предмета Физичко и здравствено образовање је да ученик континуирано развија
знања, физичке способности и мо-торичке вештине у складу са вредностима физичког
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
- Савладавање основних вежби: "докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок,
"маказице";
- Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе
различиту динамику, ритам и темпо,
- Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.
- Треба савладати најмање пет народних плесова.
- Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
- Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за
дату игру.
РУКОМЕТ
- Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.
- Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани
и нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад "човек на човека".
Уигравање кроз тренажни процес.
- Правила игре.
- Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.
ФУДБАЛ
- Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.
- Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу
и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес.
- Правила малог фудбала.
- Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу
- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша.
Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на човека". Напад против ових врста одбрана.
Контранапад у разним варијантама и принцип блока.
- Правила игре и суђење.
- Учествовање на разредним и школским такмичењима.
ОДБОЈКА
- Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу
- Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни
процес.
- Правила игре и суђења.
- Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
- Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;
- Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на
старту и окрети.
- Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
- Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму
Школских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже
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наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима
такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму клизања и предмета скијање на
матичним факултетима.
Циљеви учења за предмет или исход
- Именује моторичке способности које треба развијати, као и основна средства и методе за њихов развој;
- Примени адекватна средства (изводи вежбе) за развој и усавршавање моторичких способности из: вежби обликовања,
атлетике, гимнастике, пливања и спортских игара за развој: снаге, брзине, издржљивости, гипкости, спретности и
окретности
- Кратко опише основне карактеристике и правила атлетике, гимнастике и спортске гране-дисциплина које се уче;
- Демонстрира технику дисциплина из атлетике и гимнастике (вежби на справама и тлу) које -поседује вештину, технику
и тактику спортске игре као и вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја
- Детаљније опишеправила спортскегране за коју показује посебан интерес -за коју школа има услове;
- Објасни због којих је карактеристика физичког васпитања важно, да активно учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одређен програм физичке и спортске активности;
- Жели да се бави физичким, односно спортским активностима, пошто сагледава (детектује) позитивне карактеристике
физичке и спортске активности -њихове позитивне утицаје на здравље, дружење и добро расположење;
- Сагледа негативне утицаје савременог начина живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно понашање) и буде свестан да
је физичким, односно спортским активностима могуће предупредити негативне утицаје;
- Комуницира путем физичких односно спортских активности са својим друговима и ужива у дружењу и контактима;
- Доводи у везу свакодневни живот и способност за учење и практичан рад са физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
- самостално бира физичку, односно спортску активност и изводи је у окружењу у коме живи
- Објасни да покрет и кретање, без обзира на то којој врсти физичке,односно спортске активности припада, има своју
естетскукомпоненту (лепота извођења, лепота доживљаја);
- Ужива у извођењупокрета и кретања;
- Наводи основне олимпијске принципе и примењује их на школским спортским такмичењима и у слободном времену;
- Препозна нетолерантно понашање својих другова и реагује на њега, шири дух пријатељства, буде истрајан је у својим
активностима.
- правилно се односи према окружењу у којме вежба, рекреира се и бави се спортом, што преноси у свакодневни живот
- Учествује на школском такмишењу и у систему школских спортских такмичења
Начин остваривања садржаја програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање
физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава
се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама
које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење и вредновање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких
способности ученика и постигнућа у спортским играма.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору школе (12 часова)
- Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).
Физика: равнотежа, тежиште тела,
Корелација
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
Предмет:

Верска настава

Разред:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

I
35

Облик рада:
Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и
васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава
и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и
неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и
духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и
философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном
у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као
ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања
човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са
природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину
Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима
из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима,
верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између
заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и
после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој
живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за
разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
Модул / област

БОГОТКРИВЕЊА
1. Уводни час,
2. Понављање кључних појмова и садржаја обрађених у основној школи
3. Творевина сведочи о Творцу
4. Човек - боготражитељ
5. Откривење - позив у заједницу
6. Бог Откривења - Света Тројица (библијска сведочанства)
7. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме)
ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ
8. Вера и поверење
9. Вера у Старом и Новом Завету
10. Бог се познаје љубављу
11. Вера и живот ("Вера без дела је мртва...")
12. Из молитвеног богословља Цркве (систематизација теме)
ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК ЦРКВЕ
13. Човек и заједница
14. Црква као литургијска заједница (моја парохија)
15. Света Литургија - пуноћа заједнице са Богом
16. Хришћанин - човек Цркве (систематизација теме)
СВЕТО ПИСМО - КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак и подела Светог Писма
18. Канон и богонадахнутост Светог Писма
19. Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и Светог Предања
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20. Свето Писмо - књига Цркве
21. Утицај Светог Писма на културу и цивилизацијe
ХРИШЋАНСКИЖИВОТ
22. Црквено Предање и народна предања
23. "Све ми је дозвољено, али ми није све на корист..."
24. Из живота светих
25. Знамените личности и хришћанство
26. Смисао (и бесмисао) живота
Циљеви учења за предмет или исход
• моћи да увиди разлику између знања које се односи на ствари и познања које се односи на личности; • моћи да препозна да је
вера слободан избор човека и да се сведочи личним животом; • моћи да објасни да је богопознање у православном искуству плод
личне, слободне заједнице човека с Богом; • моћи да објасни да се вером живи кроз Литургију и подвиг.
• моћи да увиди да хришћанин постоји превасходно као члан конкретне литургијске заједнице; • моћи да опише живот
парохијске заједнице; • моћи у основним цртама да објасни да се учешћем у литургијском сабрању ступа на пут
богопознања; • моћи да продискутује о православном схватању Цркве; • моћи да схвати да хришћанство подстиче човека
на одговоран живот у заједници.
• моћи да именује различите књиге Светог Писма; • моћи да наброји неке ауторе књига Светог Писма; • моћи да истражује
Свето Писмо користећи скраћенице, поделе на главе и стихове; • знати да се посебност Светог Писма садржи у
богонадахнутости; • моћи да препозна карактер богонадахнутости Светог Писма кроз лично искуство надахњивања
Светим Писмом; • моћи да наведе неке примере повезаности Старог и Новог Завета; • моћи да закључи да је Свето Писмо
књига Цркве, а не појединца.
• моћи да увиди да постоји разлика између народног и црквеног предања и да заузме став према њима; • моћи да уочи да
светост живота није могућа без истовремене заједнице са Богом и људима; • знати да су сви људипризвани да буду свети;
• моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног катихизиса 1. разреда средње школе.
Начин остваривања садржаја програма
Катихизација као литургијска делатност - заједничко је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Катихета
(вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о вери“), већ
као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима
по темама, начином остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада.
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе која својом динамиком
подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава.
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Предмет:

Верска настава

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и
васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава
и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи

85

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Задаци наставе
предмета:

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и
неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и
духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и
философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у
односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као
ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања
човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са
природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину
Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима
из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима,
верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између
заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и
после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој
живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за
разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
Модул / област

УВОД
1. Понављање кључних појмова обрађених у првом разреду средње школе
СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање света
3. Стварање човека по икони и подобију Божјем
4. Творевина и човеково место у њој
5. Свет је створен са циљем да постане Црква
6. Представе стварања света и човека у православној иконографији
СВЕШТЕНАИСТОРИЈАСПАСЕЊА (ОДАДАМА ДОИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве
15. Црква и Вавилонска кула
16. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве Христове
17. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове
18. Јаков постаје Израиљ
СВЕШТЕНА ИСТОРИЈАСПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА ДОХРИСТА)
19. Откривење Бога Мојсију
20. Пасха
21. Месија циљ старозаветних ишчекивања
22. Давид и Соломон
23. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу Христу
24. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у Старом Завету (систематизација теме)
СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА
25. Мудросна књижевност одабрани одељци
26. Одабрани одељци из Псалама Давидових
27. Старозаветни списи у богослужењу Цркве
Циљеви учења за предмет или исход
• моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2. године средњошколског или
гимназијског образовања; • моћи да уочи какво је његово преџнање из градива Православног катихизиса обрађеног у
претходном разреду школовања.
• моћи да интерпретира учење Цркве о стварању света; • моћи да објасни да је човек икона Божја зато што је слободан; •
моћи да објасни да је човек подобије Бога зато што је способан за заједницу; • моћи да објасни да је Бог створио свет са
циљем да вечно живи у заједници са Њим; • бити подстакнут да просуђује о смислу постојања човека и света; • моћи да
разликује особености створеног и нествореног; • моћи да развија одговорност за сопствени живот и живот других; • моћи
да преиспитује и вреднује сопствени однос према Богу, другом човеку и према творевини Божјој.
• моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом Завету открива као личност и да позива човека у заједницу са Њим; • моћи да, на
примеру Каина и Авеља, закључи да је свако убиство - братоубиство; • моћи да, на примеру Ноја, схвати значење појма
праслика Христа и Цркве као места спасења; • моћи да, на примеру Вавилонске куле, схвати да ни једна људска заједница
мимо Бога не води остварењу човековог назначења; • моћи да разуме да је откривење Аврааму почетак остваривања Цркве
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у историји; • бити свестан да је за богопознање неопходан личан сусрет са Богом; • моћи да разуме да је обећање
потомства дато Аврааму духовног карактера.
• знати да је старозаветна вера - вера у једнога Бога; • моћи да објасни нека од старозаветних пророштава која су се
остварила у личности Христовој; • моћи да наведе који старозаветни догађаји јесу праслика Сина Божјег и новозаветне
Цркве.• моћи да повезује догађаје старозаветне и новозаветне историје; • моћи да уочи разлику између уобичајеног
значења речи пророк и њеног библијског смисла; • моћи да, на примеру пророчке делатности, увиди значај старања о
социјално угроженим категоријама друштва; • моћи да схвати, на примеру Израиља, да Црква има наднационални
карактер; • моћи да упореди Десет заповести са Христовим заповестима о љубави; • знати да је месијанска идеја присутна
током старозаветне историје; • моћи да промишља о сопственом месту у историји спасења;
• моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног катихизиса 2. разреда средње школе.
Начин остваривања садржаја програма
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Катихета
(вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о вери“),већ као
настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу
Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима по
темама, начином остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада.
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе:
- Уводне часове требало би осмислититако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже.
- Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких
активности у наставном процесу.
Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Предмет:

Верска настава

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и
васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава
и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и
неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и
духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и
философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у
односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као
ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања
човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са
природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину
Божју и за себе;
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- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима
из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима,
верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између
заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и
после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој
живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за
разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
Модул / област
УВОД
1. Понављање кључних појмова обрађених у другом разреду средње школе
ХРИСТОСИСТИНИТИ БОГ И ИСТИНИТИ ЧОВЕК
2. Господ Исус Христос:Нови Адам, Месија и Емануил
3. Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји
4.Христос истинити Бог и истинити Човек
5. Теологија иконе (систематизација теме)
ЖИВОТ ЦРКВЕ
22. Крштење и
Миропомазање
23. Покајање и исповест
24. Свештенство
25. Света Литургија
НОВОЗАВЕТНА РИЗНИЦА
26. Анафора светог Василија Великог
27. Литургијски контекст молитве Оче наш
28. "Ако једном од ових малих учинисте, мени учинисте..."
29. Христов однос према потребитима 30. Сви сте једно у Христу
30. Сви сте јед ристу
Циљеви учења за предмет или исход
• сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 3. године средњошколског или
гимназијског образовања; • уочи какво је његово преџнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном
разреду школовања.
• моћи ће разуме значење израза Нови Адам, Месија и Емануил, Логос; • моћи да изложи зашто је Исус Христос као
посредник између Бога и човека једини Спаситељ света; • моћи да у прологу Јеванђеља по Јовану укаже на места у којима
се говори о Богу као Логосу; • моћи у основним цртама да опише зашто је могуће да се у новозаветној Цркви представља
Бог; • моћи да наведе основне разлике између слике и иконе.
• моћи на основном нивоу да тумачи новозаветна сведочанства о значају Крштења; • моћи да схвати да је Крштење
прихватање позива на светост; • моћи да објасни да Миропомазање значи примање дарова Светог Духа за служење у
Цркви; • моћи да схвати да су исповест и покајање повратак у наручје Очево и заједницу Цркве; • знати да су службе у
Цркви дарови Духа Светога; • моћи да међусобно разликује различите службе у Цркви (епископ, свештеник, ђакон, лаик) и
увиди њихову повезаност; • бити свестан да све Тајне свој смисао добијају у Литургији.
• моћи да препозна догађаје из историје спасења у Анафори Василија Великог; • моћи да тумачи молитву Оче наш као
литургијску молитву; • моћи да разуме да братска хришћанска љубав своје порекло има у примеру Христове љубави; •
бити свестан да хришћанско братољубље превазилази крвно и национално порекло; • моћи да уочи у којој мери је
напредовао и савладао градиво Православног катихизиса 3. разреда средње школе
Начин остваривања садржаја програма
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Катихета
(вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о вери“), већ
као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима
по темама, начином остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада.
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе која својом динамиком
подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава.
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу
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психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;
Корелација
Захтеви:

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама
Изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с посебним указивањем на то да је носилац
постојања у Богу личност, а не природа, и да је личност заједница слободе с другом личношћу. Кроз
развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе
да створени свет постане Царство. Зато се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним
међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које
воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства
свих активности које се дешавају на часовима верске наставе. Оствареност задатака у великој мери
зависи од начина на који се садржај обрађује и зато се посебна пажња посвећује одабиру одговарајућих
метода и техника рада са ученицима.

Предмет:

Верска настава

Разред:

IV

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

33

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Облик
рада:
Групни,
индивидуа
лни, рад у
паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и
васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава
и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и
неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и
духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и
философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у
односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као
ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања
човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са
природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину
Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима
из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима,
верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између
заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и
после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој
живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за
разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
Модул / област

УВОД
1. Понављање кључних појмова обрађених у трећем разреду средње школе
ЗА ЖИВОТ СВЕТА
2. "Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа..."
3. "Заблагодаримо Господу..." – узајамно даривање
4. "Због свега и за све..."
5. Трпеза Господња – конкретност заједничарења
6. "У миру изиђимо..."
ИСТОРИЈА И ЕСХАТОЛОГИЈА У ЦРКВИ
7. Хришћанско схватање историје
8. Црква у прогону и слобода хришћана
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9. Појава и развој монаштва
10. Јединство Цркве и сабори
11. Мисија светих Кирила и Методија
12. Светосавље - пут који води у Живот
13. Косовски завет - есхатолошко опредељење народа
14. Светитељи нашег рода - благо целог света
15. Исихазам
16. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје (систематизација теме)
ХРИШЋАНСТВО У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
17. Егоизам
18. Проблеми биоетике
19. Хришћански поглед на болести
20. Питања личног, породичног и друштвеног морала
21. Хришћанство и изазови потрошачког друштва
22. Деликвенција и вршњачко насиље
23. Проблем теодицеје
ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ
Циљеви учења за предмет или исход
• сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 4. године средњошколског или
гимназијског образовања; • уочи какво је његово преџнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном
разреду школовања.
• моћи да препознаје елементе свете Литургије; • моћи да препозна да је благодатно искуство Литургије предокушај
Царства Божјег;• моћи да назре космолошки и есхатолошки карактер Литургије; • моћи да тумачи литургијску молитву
после светог Причешћа; • моћи да схвати да се Причешћем задобија отпуштење грехова, љубав нелицемерна, смелост
према Богу, усвојење Царства Божјег. • бити свестан да се његов живот у Цркви не ограничава на време служења свете
Литургије.
• моћи да схвати да историја има есхатолошко усмерење; • моћи да схвати разлог за гоњење хришћана у римском царству;
• моћи да схвати да нема суштинске разлике између светосавског и хришћанског етоса;• моћи да наброји неке српске
светитеље и да објасне како су они служили Богу и ближњима; • моћи да доведе у везу виђење таворске светлост са
исихастичком праксом; • бити свестан могућности мистичког опита заједнице са Богом.
• постати свестан да је егоизам суштински проблем човековог друштва, јер разара заједницу; • моћи да критички вреднује
проблеме савремене цивилизације у светлу искуства Цркве (савремено схватање слободе, љубави, другог човека); • моћи
да промишља о разлозима постојања болести и како се носити са њима са православног становишта; • моћи да схвати да су
болести зависности последица неиспуњености смислом и правим животним садржајима; • бити свестан да личност
ниједног човека не сме да буде сведена на предмет, ствар или број; • бити свестан значаја јединствености, вредности и
непоновљивости сопоствене личности и личности других људи; • бити свестан да је деперсонализација исто што и
десакрализација човека;
• моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног катихизиса.
Начин остваривања садржаја програма
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Катихета
(вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о вери“),
већ као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима
по темама, начином остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада.
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе:
- Уводне часове требало би осмислититако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава.
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких
активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за
остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог
живота.
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

I
35

Облик рада:
Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и
процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање
комуникацијских вештина оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог
мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања; Рад на разумевању
успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички
живот; Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права
иузајамности права и одговорности; Упознавање са грађанским и политичким правима;
Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање ученика
са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање
ученика за процењивање сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад
одабира будуће професије.
Модул / област

1)JA, MИ И ДРУГИ
Лични идентите
Откривање и уважавање разлика
Групна припадност
Стереотипи и предрасуде
Толеранција и дискриминација
2)КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање
Активно слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Лествица партиципације
Вођење дебате и дијалога
3)ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ:
- Сарадња и заједништво
- сарадња
- Групни рад
- Групно одлучивање
- Радити заједно
- Решавање сукоба
- Динамика и исходи сукоба
- Стилови поступања у конфликтима
- Сагледавање сукоба из различитих углова
- Налажење решења
- Постизање договора
- Извини
- Посредовање
- Насиље и мир
- Насиље у нашој околини
- Вршњачко насиље 1 и 2
- Насиље у школи
- Постизање мира
Циљеви учења за предмет или исход
Првобитни циљ прве наставне теме је да ученици кроз радионице граде лични идентитет у групи. Тиме се постиже боље
међусобно упознавање ученика, али и јачање самопоуздања (подстица ти их да препознају своје позитивне особине). У
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дањем раду откривамо међусобне разлике и подстичем их да уче разумевање различитости. Кроз радионице представљају
нам своју групну припадност, а потом их треба увести у проблематику личног и групног идентитета. Ученици треба јасно
да увиде и препознају природу стереотипа и предрасуда , њихову штетност и неоправданост, као и њихов утицај на
дискриминацију у друштву. Васпитно упућивање на толерантно понашање, али и на чињеницу да толеранција није увек
позитивна. Толеранција насиља штети животу у заједници.
Провереност остварености циљева врши се на крају сваког часа кроз израђивање закључака о одређеном тематском
садржају, као и кроз радове ученика.
Циљ ове наставне теме је да ученици уоче различите начине изражавања и саопштавања
мишљења који утичу на комуникацију са другима. .Акценат је на поступцима и вештинама ненасилне комуникације.
Ученицима се предочава важност самопоузданог реаговања. Указује се на социјални феномен „гласина“ и на примерима
указује на неслушање. Ученици схватају
важност активног слушања и неоптужујућих „ја“ порука. Тиме се постиже свест о важности
изражавања сопственог мишљења. Следећи корак је вежбање образлагања мишљења, а
тиме и увођење у дебату и дијалог.
Циљ ове тематске целине је развијање способности, вештина и изграђивања сазнања и ставова који воде остваривању
солидарности, заједништва , разумевања, сарадње и мира међу појединцима, геупама и заједницама људи.
Прва целина односи се разматрање и уочавање основних претпоставки за остваривање сарадње. Ученици се упознају са
одликама тимског рада и различитим начинима групног одлучивања. Тиме се ученици упућују на различите могућности и
степене учешћа у акцијама или активностима у заједницама у којима су присутни. Вежбање сарадничког понашања,
толеранције и преузимања одговорности.
У другој тематској целини ученици кроз искуство конфликта уочавају претпоставке и очекивања у ситуацијама
сукоба.Ради се на уочавању динамике конфликта и његових могућих исхода, као и на стиловима поступања у конфликту.
Тиме се постиже сагледавање проблема из различитих углова што води налажењу решења и постизању договора. Ученици
треба да схвате важност и величину речи „извини“ као и важност посредовања у сукобима и неспоразумима.
Трећа тематска целина има задатак да ученике подстакне на препознавање насиља у околини. Акценат је на вршњачком
насиљу и насиљу у школи. Због тога је даље потребно код ученика продубити разумевање мира и свих
претпоставки за очување и постизање мира.
Начин остваривања наставе и учења
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног
(знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне
вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се
садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава.
Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за
активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног
дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу
одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене
теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских
информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање
акција су само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по
организацији или трајању) постигнути резултати нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација,
сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност
доприноси остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте
као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи
при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама,
сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев
за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају,
циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и
охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови
(изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу
мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми
живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису
похађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области
грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине
које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације наставе
за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници
могу идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и
укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
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У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке
активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и
оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге
приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се
могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно
уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да
буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред
припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише
компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Праћење и вредновање
Праћење и вредновање ученика одвија се на сваком часу, као и кроз активности ван часа; пројекти, радионице,
истраживања. Оцењивање ученика је континуирано и описно.
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд
часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

35

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и
процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање
комуникацијских вештина оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог
мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања; Рад на разумевању
успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички
живот; Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права
иузајамности права и одговорности; Упознавање са грађанским и политичким правима;
Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање ученика са
значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање
ученика за процењивање сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад
одабира будуће професије.
Модул / област

СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИ
Лични и друштвени идентитет. Социјална дистанца Осетљиве друштвене групе. Искљученост наспрам укључености у
друштво. Дискриминација. Родно засновано насиље. Борба жена за равноправност. Повереник за заштиту равноправности. Стереотипи, аутостеротипи, хетеростереотипи, предрасуде, стигматизације, сегрегација. Ејџизам. Особе
другачије сексуалне оријентације и њихова права. Особе са инвалидитетом. Националне мањине. Интеркултуралност и
мултикултуралност. Невладине организације.
МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНИ ЗА МЕДИЈЕ
Слобода и одговорност медија. Професионална етика новинара. Говор мржње у медијима. Цензура медија.Стереотипи у
медијима.Информације од јавног значаја. РТС медијски јавни сервис Србије. Он лајн медији. Заступљеност осетљивих
друштвених група у медијима. Истраживачко новинарство. Сензационализам у медијима. Комерцијални програми у
медијима. Будућност медија
Циљеви учења за предмет или исход
– испољава у свом понашању толеранцију према различи-тости;
– доведе у везу личне особине као димензије различитости и дискриминацију;
– превиђа последице одрастања деце миграната у условима одвојености од породице, дома, отаџбине;– наведе облике
дискриминације;
– разликује ситуације укључености наспрам искључености у друштвени живот заједнице;
– аргументује значај супротстављања различитим врстама стереотипа и предрасуда;
– разликује интеркултуралност од мултикултуралности;
– аргументовано дискутује о родној равноправности и родно заснованом насиљу у свету и Србији;
– наведе неколико невладиних организација које се баве питањима заштите људских права и циљеве њихових активности;
– наведе најзначајније институције и документа у Србији и Европској унији које се баве заштитом равноправности;
– доводи у везу слободу медија и развој демократије;– препознаје примере говора мржње у медијима;
– критички разматра питање цензуре и сензационализма у медијима, границе између права на информисање и права на
заштиту приватности;
– наведе принципе новинарске етике;
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– критички се односи према комерцијалним програмима у медијима;
– препозна примере манипулације информацијама у меди-јима;
– предвиђа у ком правцу ће се медији у будућности развијати
Начин остваривања наставе и учења
СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИСвојим садржајем ова тематска целина представља темељ за постизање циља
програма Грађанско васпитање у средњој школи. Смештена је баш у програм за други разред јер тада ученици изу-чавају
предмет Психологија који својим садржајем пружа подршку разумевању личног и друштвеног идентитета, процеса
идентифи-кације и имитације као и понашања индивидуе у социјалној ин-теракцији. Очекује се да све активности кроз
које буду прошли учени-ци у оквиру ове теме воде ка развоју толеранције на различитост, осетљивости на различите
облике дискриминације по основу ра-зличитости, затим да допринесу разумевању неких важних појмо-ва у овој области
као што су социјална дистанца, идентитет или осетљиве друштвене групе, као и да обезбеде упознавање са ра-зличитим
докуменатима и телима која имају за циљ заштиту рав-ноправности (нпр. Конвенција о правима особа са инвалидитетом;
Повереник за заштиту равноправности, Координационо тело за родну равноправност...). Садржаји који су предложени у
оквиру ове теме свакако не исцрпљују све различитости које постоје међу људима али покри-вају оне које су најчешће и
које су основ за негативне појаве као што су дискриминација у различитим облицима, сегрегација, сте-реотипи,
предрасуде. Ученици другог разреда свакако већ имају сазнања о тим појавама, а неки од њих су имали и лична непријатна искуства или познају особе које су их имале. Истраживачку активност треба тако водити да се тема проучава на
општем нивоу, да је све поткрепљено чињеницама и да се доводи у везу са људ-ским правима. Уколико се у току рада
појаве реакције ученика које указују да је тема сувише узнемиравајућа за неког од њих потреб-но је да наставник преузме
иницијативу за даљи ток комуникације и не дозволи да неко буде повређен. То се посебно односи на рад на
дискриминацији, предрасудама, роднозаснованом насиљу.
Имајући у виду колико су медији присутни у животу средње-школаца, за очекивати је да ова тема буде интересантна и
подсти-цајна за истраживање и пројекте. Због утицаја који медији имају на развој грађанства и демократије у једном
друштву сасвим је логично што се у оквиру других тема увек налазе и садржаји који праве везу са медијима. Међутим,
потребно је овој теми посвети-ти и посебну пажњу како би се заокружено, из различитих угло-ва, сагледале моћи медија,
како у позитивном тако и у негативном смислу. Иако све теме и сви садржаји омогућавају да ученици уна-пређују своју
компетенцију критичког мишљења у овој теми је то посебно изражено јер се тражи од ученика да разликују употребу од
злоупотребе медија, танку границу између доступности инфор-мација и нарушавања приватности, оправданости и
неоправдано-сти цензуре у медијима и друго. Како се већ данас живи у свету преплављености информација, тачних,
полутачних и нетачних, за сваку особу је важно да се према њима критички односи и изгради ставове засноване на
објективно датим чињеницама, а не гласи-нама, претпоставкама, лажима. У оквиру овог програма има пуно простора за
развој медијске писмености.За овај изборни програм је посебно значајно питање на који начин грађани могу утицати на
медије. Било би добро да учени-ци у будућности не буду само прости примаоци информација већ и активни учесници у
креирању медијске стратегије и квалитета медија. Рекламе у медијима су изузетно погодне за анализу што доприноси
освешћивању какав утицај имају на људе, посебно мла-де у развоју. Ученици могу гледајући актуелне рекламе да дођу до
валидних закључака о њиховим порукама (посебно оних које су скривене). Могу се бавити анализом како се подстиче
потрошачка култура у развијеним земљама где се баца огромна количина хране и исправне технике без емпатије за
милионе људи који немају еле-ментарне услове за живот.
Праћење и вредновање
Праћење и вредновање ученика одвија се на сваком часу, као и кроз активности ван часа; пројекти, радионице,
истраживања. Оцењивање ученика је континуирано и описно.
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и
процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање
комуникацијских вештина оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог
мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања; Рад на разумевању
успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички
живот; Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права
иузајамности права и одговорности; Упознавање са грађанским и политичким правима;
Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање ученика
са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање
ученика за процењивање сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад
одабира будуће професије.
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Модул / област
1.ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима политичке партиципације
грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у
демократском поретку.
2. ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос
државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици.
3.ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових
права. Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења
одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с улогом невладиних организација.
4.ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ - АКЦИЈЕ
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за решавање њима важних и
блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму
активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта
акција и резултата у школи.
Циљеви учења за предмет или исход
Прва наставна целина посвећена је одређењу појмова демократија и политика. Обрађују се механизми функционисања и
институције демократије, као и начин контроле и ограничења власти у демократском поретку. Ученици се упознају са
поделом власти у демократским заједницама.
Ова тематска целина посвећена је разумевању појма, као и карактеристикама и основним вредностима грађанског друшва.
Централне теме су однос државе и грађанског душтва и појам грађанин, као и значај и начин његовог учествовања у
политици. Важно је покренути дискусију о томе да ли је увек важно поштовати законе и да ли је сваки закон у складу са
правдом. Потребно је да се ученици упознају са радом локалне власти и самоуправе, као и са појмом и карактеристикама
цивилног друштва.
У овој наставној целини детаљно се обрађује право на грађанску иницијативу која омогућава партиципацију грађана у
процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана кроз које се ученици упознају са радом невладиних
организација. Сагледавање грађанског активизма као основне претпоставке грађанског друштва. Ученици дају формални
предлог грађанске иницијативе, затим те предлоге презентују и анализирају
у раду по групама. Симулира се заседање скупштине да би се ученици ближе упознали са радом овог државног
законодавног тела.
Последња тематска целина има за циљ овладавање ученика основним знањима и вештинама које су неопходне
зарешавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај начин ученици
имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине предвиђене су
јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.
Начин остваривања наставе и учења
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног
(знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне
вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се
садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава.
Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за
активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног
дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу
одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене
теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских
информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање
акција су само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по
организацији или трајању) постигнути резултати нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација,
сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност
доприноси остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте
као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи
при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама,
сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев
за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају,
циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и
охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови
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(изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу
мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми
живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису
похађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области
грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине
које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације наставе
за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници
могу идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и
укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке
активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и
оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге
приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се
могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно
уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да
буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред
припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише
компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Праћење и вредновање
Праћење и вредновање ученика одвија се на сваком часу, као и кроз активности ван часа; пројекти, радионице,
истраживања. Оцењивање ученика је континуирано и описно.
Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

33

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљеве ове наставе можемо формулисати као развијање следећих вештина, знања и
способности код ученика:
1. ученици прецизно сагледавају однос права и слободе
2. ученици јасно увиђају основна правила и ограничења у приступу јавним информацијама,
улогу медија у савременом друштву као и механизме медијске манипулације
3. код ученика се развија вештина самопроцене и вештина представљања личних
карактеристика у функцији планирања каријере и уласка у свет рада
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање
комуникацијских вештина оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог
мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања; Рад на разумевању
успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички
живот; Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права
иузајамности права и одговорности; Упознавање са грађанским и политичким правима;
Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање ученика
са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање
ученика за процењивање сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад
одабира будуће професије.
Модул / област

1.ПРАВА И СЛОБОДЕ
право на слободан приступ информацијама и социјално економска права.
2. СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
- упознавање са изворима информација
- појам јавне информације, приступ информацијама - основна правила и
- ограничења
- заштита права на информисање - улога повереника
- процедура подношења захтева за приступ информацијама
- медији као извор информација - питање веродостојности
- разумевање и тумачење медијских порука
- механизми медијске манипулације
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- утицај тачке гледишта на објективност информација
- селекција информација: објективност као одговорност
- улога медија у савременом друштву
3. СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
- планирање каријере и улазак у свет рада
- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље професионално образовање и рад.
- разговор са послодавцем
- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до
сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим ван учионице.
Циљеви учења за предмет или исход
Прва тематска целина има за циљ да код ученика освести однос између права и слободе. Ученици морају постати свесни да
имају право на слободан приступ информацијама, као и на остварење својих социјално економских права.
Ученике је потребно упознати са изворима информација, као и са појмом јавне информације. Потребно је да увиде која све
правила и ограничења постоје у приступу јавним информацијама. Потребно је да схвате улогу повереника у заштити
права на информисање и процедуру подношења захтева за приступ информацијама. Потребно је да размотре питање
веродостојности медија као најважнијег и најопштијег извора информација. Уз помоћ одабраних текстова ученици
разумеју и тумаче медијске поруке, као и механизме медијске манипулације. Због свега наведеног ученици схватају
важност утицаја тачке гледишта на објективност информација. Без обзира на улогу медија у савременом друштву.
Циљ ове наставне целине је да се ученици подстакну на планирање каријере и уведу у свет рада. У ту сврху код ученика се
развијају вештине самопроцене и представљања личних карактеристика. Симулирају се и реконструишу могући разговори
са послодавцем и упућују се ученици у прикупљање информација значајних за професионално образовање и тражење
посла. Ученицима се представљају правила писања професионалне биографије, као и поступка пријаве за конкурс. Због
специфичности школе важно је покренути дискусију о улози професионалних уметника у друштву, као и о карактеру
музике и духа грађанског друштва. Било би добро остварити сарадњу са школским психологом ради тестова
професионалне орјентације.
Начин остваривања наставе и учења
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног
(знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне
вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се
садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава.
Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за
активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног
дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу
одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене
теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских
информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање
акција су само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по
организацији или трајању) постигнути резултати нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација,
сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност
доприноси остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте
као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи
при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама,
сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев
за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају,
циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и
охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови
(изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу
мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми
живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису
похађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области
грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине
које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације наставе
за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници
могу идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и
укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
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У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке
активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и
оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге
приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се
могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно
уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да
буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред
припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише
компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Праћење и вредновање
Праћење и вредновање ученика одвија се на сваком часу, као и кроз активности ван часа; пројекти, радионице,
истраживања. Оцењивање ученика је континуирано и описно.
Корелација

Са психологијом, социологијом, филозофијом, књижевношћу

ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО РАЗРЕДИМА
Заједнички СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ које похађају сви образовни профили по разредима су:
I РАЗРЕД: Хармонија, Хор, Солфеђо
II РАЗРЕД: Музички инструменти, Хармонија, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке
литературе, Хор,
III РАЗРЕД : Хармонија, Контрапункт, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке литературе,
Хор
IV РАЗРЕД : : Хармонија, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке литературе, Контрапункт,
Национална историја музике, Хор

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОДСЕКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
разреди
Ред.бр.

1

Назив предметa

2

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Музички инструменти

/

/

1

35

/

/

/

/

2

Хор

2

70

2

70

2

70

2

66

3

Хармонија

2

70

2

70

1-2

35/70

1/2

33/66

4

Музички облици

/

/

1

35

2

70

2

66

5

Историја музике са упознавањем
музичке литературе

/

/

2

70

2

70

2

66

6

Контрапункт

/

/

/

/

2

70

2

66

7

Национална историја музике

/

/

/

/

/

/

1

33

4

140

8

280

11

385

12

396

Укупно:
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ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Предмет:

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

35

Групни, фронтални,
рад у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
Циљ учења предмета Музички инструменти је стицање знања о инструментима и развијање
вештина у препознавању звучних карактеристика и солистичке и оркестарске употребе.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

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 затореном 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 литертури.
Традиционални инструменти.
Трзалачки инструменти:
чембало,
гитара
харфа.
Грађа, основна извођачка техника, историјат и заступљеност у литертури.
Традиционални инструменти.
Ударни инструменти – клавир.
Грађа, основна извођачка техника, историјат и заступљеност у литертури. Традиционални инструменти.
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Глвни 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 литертури.
Традиционални инструменти.
Лимени дувачки инструменти
хорна (природна хорна рог),
труба (фанфаре, природна труба),
тромбон (тенор тромбон, тенор-бас тромбон),
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туба (вагнер тубе).
Грађа, основна извођачка техника, историјат и заступљеност у литертури.
Традиционални инструменти.
Дувачки инструменти са мехом
оргуље,
хармоника
људски глас;
Грађа, основна извођачка техника, историјат и заступљеност у литертури.
Традиционални инструменти.
Удараљке
Удараљке са одређеном висином звука;
удараљке са неодређеном висином звука;
Грађа, основна извођачка техника, историјат и заступљеност у литертури.
Нотација у односу на врсте музичких инструмената.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање одговарајућих музичких примера у зависности од врсте инструмената и ансамбала.
ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ
Историјски развој оркестара и ансамбала.
Стандардни оркестарски састави:
двојни (a due),
тројни (a tre),
четворни (a quattro),
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.
Циљеви учења за предмет или исход













самостално напише аликвотни низ;
својим речима објасни разлике између пиродног и темперованог штимвања;
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 литертури;
у слушном примеру препозна нструменте, 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;
користи предности дигитализације у слушању и анализирању музике.
наведе инструментални поредак у оркестарској партитури;
користи предности дигитализације у слушању и анализирању музике.
Начин остваривања наставе и учења

Предмет Мзуички 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
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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 инструметима. 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 свког 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 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.
Фронтали, групни, монолошки, дијалошки, демонстрација. Израда семинарских радова.
Праћење и вредновање
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.
Учествује у групном раду, проналази материјале, аналитира партитуре...
Корелација

Корелација са предметима: Оркестар, камерна музика, читање с листа

ПРЕДМЕТ:ХОР
Предмет:

ХОР

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције:

I,II,III

IV

Облик рада:

70

66

Групни,
индивидуални,
рад у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Опште
Специфичне
Стандардне
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
Модул / област
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Законитости које владају у хорском ансамблу:
− врсте,
− карактеристике,
− организација хорова.
Вокална техника:
− правилно држање тела
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− дисање,
− правилнаимпостација,
− 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.
Циљеви учења за предмет или исход
−
−
−
−
−
−
−

користи стечена теоретска знања приликом читања и интерпретације музичког дела;
примењује правилну вокалну техникуи 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.
Начин остваривања 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-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.
Праћење и вредновање
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.
Главни предмет – инструмент или солфеђо, читање с листа, камерна музика, страни језици,
Корелација
историја уметности, историја музике, контрапункт, хармонија, веронаука
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ПРЕДМЕТ:ХАРМОНИЈА
Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције

I
70

Облик рада:
Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

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.
АКОРДИ
Појам и врсте акорада. Облици акорада – основни и обртаји.
Изградња квинтакорада на главним ступњевима. Многостраност квинтакорада.
Сродство акорада.
Тоналитет и функције акорада.
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.
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.
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Циљеви учења за предмет или исход
−















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;
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;
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;
Начин остваривања 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 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 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
програмаских 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
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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 прилагђава 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 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 главнх 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 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.
Праћење и вредновање
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 практчним путем, на разнолик и
интересантан начин. Резултати годишњих смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Теорија музике-лествице, интервали, акорди; Музички облици - мотив, реченица, период;
Корелација
Солфеђо-лествице, интервали, алтеровани
Писмени део: хармонизација шифрованог баса (до 8 тактова)
Програм сморе:
Практични део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара - до 20 тактова
и свирање (4 такта) шифрованог баса
Програм испита за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана (8 тактова) и шифрованог баса (8 тактова)
2. Усмени део: два питања из пређеног градива
3. Практични део: свирање (4 такта) шифрованог баса
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Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетенције:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Опште
Специфичне
Стандардне
Модул / област

ГЛАВНИ ЧЕТВОРОЗВУЦИ
Изгрдања и препознавање доминантог 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.
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
Циљеви учења за предмет или исход
- 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 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.
Начин остваривања 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
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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 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 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 програмаских 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 прилагђава 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 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 главнх 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
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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 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.
Праћење и вредновање
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 практчним путем, на разнолик и
интересантан начин. Резултати годишњих смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Музички облици - мотив, реченица, период,
Корелација
сонатни облик, фуга
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска модулација
Писмени део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара – до 30 тактова.
Програм годишње
Усмени део: два питања из пређеног градива и свирање (4 такта) шифрованог баса и дијатонске
смотре:
модулације.
Програм годишње смотре за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана и шифрованог баса
2. Усмени део: једно питање из пређеног градива
3. Практични део: свирање дијатонске модулације
Програм испита за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана (8 тактова) и шифрованог баса (8 тактова)
2. Усмени део: два питања из пређеног градива
3. Практични део: свирање дијатонске модулације и шифрованог баса (4 такта)

Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

Недељни фонд часова:

1 /2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетеније:

III
35/70

Облик рада:
Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Опште
Специфичне
Стандардне

Модул / област
СПОРЕДНИ ЧЕТВОРОЗВУЦИ
Увођење и разрешење споредних четворозвука - анализа примера из музичке литературе барока и
класицизма. Израда и свирање краћих фраза са споредним четворозвуцима.
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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 типа у класицизму (у примерима из музичке литературе).
Циљеви учења за предмет или исход
- 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
Начин остваривања 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 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
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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 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 програмаских 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 прилагђава 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 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
главнх 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
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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 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.
Праћење и вредновање
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 практчним путем, на разнолик и интересантан начин. Резултати годишњих смотри
употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Музички облици - мотив, реченица,
период, сонатни облик, фуга
Корелација
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска,
хроматска и енхармонска модулација
1. Писмени део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара или
Годишња смотра:
раних романтичара – до 30 тактова и свирање (4 до 8 тактова) шифрованог баса и
хроматске модулације
Програм годишње смотре за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана и шифрованог баса
2. Усмени део: једно питање из пређеног градива
3. Практични део: свирање модулације (дијатонска или хроматска модулација
дијатонског типа)
Програм испита за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана (8 тактова) и шифрованог баса (8 тактова)
2. Усмени део: два питања из пређеног градива
3. Практични део: свирање модулације (дијатонска и хроматска модулација
дијатонског типа) и сопрана (4 такта)
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Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

Недељни фонд часова:

1/2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Међупредметне
компетеније:

IV
33/66

Облик рада:
Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Опште
Специфичне
Стандардне

Модул / област
ХРОМАТСКА МОДУЛАЦИЈА
Појам и средства хроматске модулације.
Модулација помоћу:
 промене склопа акорада;
 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).
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 енхармоских модулација у бароку (примери из литературе).
Употреба енхармонских модулација у класицизму (примери из литературе).Употреба енхармонских модулација у
романтизму (примери из литературе).

Циљеви учења за предмет или исход










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 литературе са његовом формалном структуром;
дискутује о формалној и стилској одредници композиције на основу хармонске анализе.

Начин остваривања 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 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
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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 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 програмаских 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 прилагђава 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 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 главнх 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 певања. На
тај начин теоријско знање ученика даје темељ тумачењу и интерпретацији музике коју изводи. У том смислу, код
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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.

Праћење и вредновање
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 практчним путем, на разнолик и
интересантан начин. Резултати годишњих смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Музички облици - мотив, реченица, период,
сонатни облик, фуга
Корелација
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и
енхармонска модулација
1. Писмени део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара или раних
Годишња смотра:
романтичара – до 30 тактова и свирање (4 до 8 тактова) шифрованог баса и хроматске
модулације
Програм годишње смотре за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: хармонизација сопрана и нешифрованог баса
2. Усмени део: једно питање из пређеног градива
3. Практични део: свирање модулације (дијатонска, хроматска или енхармонске модулација)
Програм матурског испита за одсек музичка теорија:
1. Писмени део: тест
2. Усмени део: свирање сопрана (4 такта) и свирање модулације

ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин

Годишњи фонд
часова:

35

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких
облика, развијању способности самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите,
сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокално-инструменталних форми. Највише
часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и
аналитички рад , из тих разлога, треба да се на тим облицима највише задржи. У вези с
анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа сваког
анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Модул / област
ЕЛЕМЕНТИ МУЗИЧКОГ ОБЛИКА
Дефинисање музичке анализе и музичких облика.
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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 стандарног модела музичке реченице и периода (унутрашње и спољашње проширење). Фрагмент.
ОБЛИК ПЕСМЕ И ПРИМЕНА
Облик песме: дводелна, троделна и песма прелазног типа. Примена облика песме кроз анализу делова малих
инструменталних комада: менует, скерцо, марш...
КОНТРАПУНКТСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ
Контрапунктске (полифоне) варијације – чакона и пасакаља.
СВИТА
Барокна свита. Облик и преглед игара из барокне свите.

Циљеви учења за предмет или исход





















препозна и издвоји мотив у музичком делу;
разликује мотивске радове упоређујући два мотива;
издвоји музичку реченицу као интегрални део музичког тока.
развије вештину читања акорада 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 понаваљања 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.
слуша музику на принципу понаваљања и промене музичких сегмената;
разликује и препозна три типа песама;
користи знања стечена на хармонији при анализи структуралног нивоа;
прати активност различитих музичких компонената у току композиције;
препознаје барокну свиту
разуме облик игара у барокној свити
анализира игре барокне свите
препознаје чаконе и пасакаље
анализира и упоређује са осталим музићчким формама

Начин остваривања 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 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
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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 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).

Праћење и вредновање
На часовима музичких облика, кључно је унапређивање музичке меморије и оспособљавање за што прецизнију
интерпретацију аналититких 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 копозиција.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Корелација
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и
енхармонска модулација
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту,
Захтеви:
у трајању од два школска часа. Усмено испитивање пређеног градива и анализа изабраних
композиција.

Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

групни

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких
облика, развијању способности самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите,
сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокално-инструменталних форми. Највише
часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и
аналитички рад , из тих разлога, треба да се на тим облицима највише задржи. У вези с
анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа сваког
анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Модул / област
ОБЛИК СЛОЖЕНЕ ПЕСМЕ
Сложена троделна песма. Варијанте сложене троделне песме.
Примена облика песме кроз анализу малих инструменталних комада.
ОРНАМЕНТАЛНЕ И КАРАКТЕРНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ
Орнаменталне и карактерне варијације.
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.
РОНДО
Преткласични рондо – Купренов рондо. Класични рондо – правилни обрасци и изузеци.
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Циљеви учења за предмет или исход











препозна сложену троделну песму, као формално решење самосталне композиције или једног од ставова сонатног
циклуса;
препозна елементе сонатног облика у композицијама;
коментарише појаву различитих музичких компонената у току композиције;
звучно препознаје принцип варирања у музици;
коментарише појаву различитих музичких компонената у току композиције;
слуша музику на принципу понаваљања и промене музичких сегмената;
аргументује своје мишљење у анализи двосмислених структуралних или формалних решења;
повеже своја извођачка искуства са усвојеним формалним обрасцима
препознаје и анализира рондо
разликује три типа класичног ронда;

Начин остваривања 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 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:
- Већ поменути смер остваривања програма од звука ка теоријској експликацији.
- 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.
- У избору примера за анализу обавезно изаћи из оквира клавирске литературе и узети у обзир дела писана за мање
камерне саставе или оркестарске композиције.
- Подстицање ученика на самостално изношење аргументације током аналитичких недоумица.
- Представљање предмета Музички облици као својеврсну сублимацију других музичких дисциплина, кроз истицање
преклапајућих елемената са предметима 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).

Праћење и вредновање
На часовима музичких облика, кључно је унапређивање музичке меморије и оспособљавање за што прецизнију
интерпретацију аналититких 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 копозиција.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Корелација
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и
енхармонска модулација. Хармонија, Контрапункт
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту,
Захтеви:
у трајању од два школска часа. Усмено испитивање пређеног градива и анализа изабраних
композиција.
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Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

66

групни

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких
облика, развијању способности самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите,
сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокално-инструменталних форми. Највише
часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и
аналитички рад , из тих разлога, треба да се на тим облицима највише задржи. У вези с
анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа сваког
анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Модул / област
ИЗУЗЕЦИ У СОНАТНОМ ОБЛИКУ
Изузеци у оквиру сонатног облика.
Прожимање два формална обрасца.
СОНАТНИ РОНДО
Сонатни рондо – правилан образац и изузеци.
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.
ИНСТРУМЕНТАЛНИ КОНЦЕРТ
Инструментални концерт.
Облик концерта – анализа.
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.
СЛОБОДНИЈИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ, ВОКАЛНИ И МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ОБЛИЦИ
Слободнији инструментални облици – увертира; слободнији облици: фантазија, рапсодија...
Вокални и музичко-сценски облици (информативно).

Циљеви учења за предмет или исход





















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;
препознаје и анализира сонатни ронди
препознаје изузетке у сонатном ронду
препознаје сонатни циклус
анализира га
анализира и сложеније облике сонатног циклуса
разуме примену сонатног циклуса у камерним и оркестарским музичким делима
препознаје форму инструменталног концерта
анализира концерт
дентификује 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;
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;
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Начин остваривања 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 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:
- Већ поменути смер остваривања програма од звука ка теоријској експликацији.
- 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.
- У избору примера за анализу обавезно изаћи из оквира клавирске литературе и узети у обзир дела писана за мање
камерне саставе или оркестарске композиције.
- Подстицање ученика на самостално изношење аргументације током аналитичких недоумица.
- Представљање предмета Музички облици као својеврсну сублимацију других музичких дисциплина, кроз истицање
преклапајућих елемената са предметима 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).

Праћење и вредновање
На часовима музичких облика, кључно је унапређивање музичке меморије и оспособљавање за што прецизнију
интерпретацију аналититких 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 копозиција.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Корелација
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и
енхармонска модулација. Хармонија, Контрапункт
У оба разреда треба предвидети израду по једног писменог задатка у сваком полугодишту, у
трајању од два школска часа.
Писмени испит:
a) израда једног одсека трогласног мотета на дати текст.
Захтеви:
б) израда експозиције трогласне фуге на задату тему, са тоналним одговором, без великог
мећустава;
Усмени испит: а) два питања из пређеног градива;
б) анализа једног мотета - у основним потезима. (III разред)
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ПРЕДМЕТ:КОНТРАПУНКТ
Предмет:

КОНТРАПУНКТ

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Развијање способности: за сагледавањем историјског развоја контрапункта; за рад на
вокалном контрапункту; разликовање врста имитације; развијање способности рада на
инструменталном контрапункту; изучавање тоналног плана фуге; развијање способности
рада на барокној инструмнеталној полифонији

Модул / област
ОСНОВИ ВОКАЛНОГ КОНТРАПУНКТА
Развој вишегласја од раног вишегласја до полифоније касне ренесансе.
Извођачки састави.
Нотација.
Модуси.
Мелодија и ритам.
КОМПОЗИЦИОНИ 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.

Циљеви учења за предмет или исход










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;

Начин остваривања 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 вокалноинструментални 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
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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 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 корелацију са 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 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 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.

Праћење и вредновање
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
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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.
Корелација са предметом Историја музике. Корелација са предметом Солфеђо, где
Корелација
ученици певају и уче да меморишу двогласе.
Програм смотре:

1. Писмени део: тест (теоријска питања и практична примена)
2. Слушни тест: препознавање задатих композиција са кратком анализом.

Предмет:

КОНТРАПУНКТ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

66

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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
Развијање способности: за сагледавањем историјског развоја контрапункта; за рад на
вокалном контрапункту; разликовање врста имитације; развијање способности рада на
инструменталном контрапункту; изучавање тоналног плана фуге; развијање способности
рада на барокној инструмнеталној полифонији

Модул / област
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).

Циљеви учења за предмет или исход











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;
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.

Начин остваривања 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-
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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 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 корелацију са 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 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 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.

Праћење и вредновање
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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
Корелација

Корелација са предметом Историја музике, Музички облици и Хармонија.

Захтеви:

У оба разреда треба
предвидети израду по
једног писменог
задатка у сваком
полугодишту, у
трајању од два
школска часа.

1.
Завршна
смотра:

2.

Писмени део: анализа трогласне или
четворогласне фуге;
Слушни тест: препознавање задатих
композиција са кратком анализом

ПРЕДМЕТ:ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
Предмет:

Историја музике

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

Групни,
индивидуални,
фронтални

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у
инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије
музике.

Модул / област
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)
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 гегоријанског 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.
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):
 канон Лето је дошло (Sumer is icumen in),
 Рамбо де Вакера -Календа маја,
 Адам де ла Ал – Игра о Робену и Мариони;
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 избор из стваралаштва минезенгера;
 избор из збирке Carmina burana;
световна музика у Србији (према записима Косте Манојловића и Живојина Станковића).
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),
 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).

Циљеви учења за предмет или исход























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 сновним 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;
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 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...).

Начин остваривања 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 еоха 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 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.

Праћење и вредновање
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
Корелација са предметима Историја с историјом културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Корелација
Муз. облици, Муз.
инструменти
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је
урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања,
Захтеви:
закључивања и развијати елементе писмености и изражавања. Пожељни су и слушни тестови, са
примерима који су обрађивани на часу.

Предмет:

Историја музике

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:
Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и
записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и
примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на унапређивању корелације и
интеракције са садржајем рада теорије музике.
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Модул / област
МУЗИКА 18. ВЕКА
На прелазу између барока и класицизма: рококо, преткласициза
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 :
- 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
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.
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
- 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.
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).

Циљеви учења за предмет или исход





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 класицизма (18 века) и романтизма
(19.века);
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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.

Начин остваривања наставе и учења
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 еоха 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 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.

Праћење и вредновање
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.
Подразумева се корелација са општом историјом уметности и историјом њижевности,
Корелација
са предметима Историја с историјом културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Муз. облици, Муз. инструменти, Контрапункт, Хармонија
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области
могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес
Захтеви:
мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.
Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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Предмет:

Историја музике

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

66

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у
инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије
музике.

Модул / област
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
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.
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
 А. Берг
 А. фон Веберн.
Фолклорни експресионизам (националне школе у музици 20.века):
 И. Стравински,
 Б. Барток.
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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).
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

Циљеви учења за предмет или исход













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;
упореди и опише даљи развој опере и балета као музичко сценске форме у 20. веку;
наведе карактеристике националних стилова у музици 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 инструмената; темперација и заједничко свирање);
користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво.

Начин остваривања наставе и учења
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 еоха 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 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.
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Прачење и вредновање
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.
Корелација

Захтеви:

Подразумева се корелација са општом историјом уметности и историјом њижевности, са
предметима Историја с историјом културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо, Муз.
облици, Муз. инструменти, Контрапункт, Хармонија
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области
могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења,
повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања. Пожељни су и
слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.

ПРЕДМЕТ:ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Осим за одсек за српско традиционално певање и свиарње

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

I
35

Облик рада:
Групни,
индивидуални, рад
у паровима

ЦИЉ учења предмета Етномузикологија је да код ученика развије 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.
Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у
смислу разликовања термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на
развијању способности за разликовање звучних карактеристика вокалне, вокалноинструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање способности за
разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану

Модул / област
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:
Старије сеоско двогласно певање -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
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Класификација према начину добијања звука:
ударањем: даире, дарабука, деф, тупан, тапан, гоч, тимбелек;
трењем: бегеш, ћупа.

Циљеви учења за предмет или исход
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

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.

Начин остваривања 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.

Праћење и вредновање
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.
Етнологија – појам фолклор. Етнокореологија – народне игре. Српски језик и
Корелација
књижевност – народна песма.
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области
могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес
Захтеви:
мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.
Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

35

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

Осим за одсек за српско традиционално певање и свиарње

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Етномузикологија је да код ученика развије 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.
Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у
смислу разликовања термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на
развијању способности за разликовање звучних карактеристика вокалне, вокалноинструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање способности за
разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану

Модул / област
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 ТРАДИЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Једноставни аерофони 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
Класификација према начину добијања звука:
трзањем (окидањем) жице: Тамбуре у Војводини, ћителија, шаргија, саз; гуђењем (превлачење гудалом): гусле, лира,
лијерица, ћемане, виолина;
НОВОКОМПОНОВАНА И ПОПУЛАРНА МУЗИКА
Новокомпонована музика.
World music.

Циљеви учења за предмет или исход
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

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;
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 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-историјки оквир за појаву новокомпоноване музике у Србији;
објасни феномен World music у Србији;
критички просуђује нове музичке појаве у друштву

Начин остваривања 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.

Прачење и вредновање
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.
Српски језик и књижевност – стих у народном певању, епска зтадиција. Музички облици –
Корелација
облик, каденце. Теорија музике – тонски низови. Историја – историја балканских народа.
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области
могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења,
Захтеви:
повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања. Пожељни су и
слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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ПРЕДМЕТ:НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
Предмет:

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

33

Групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник
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.
Рад на разликовању различитих музичких карактеристика у односу на временску дистанцу,
рад на подстицању корелације међу осталим музичким предметима, унапређивање знања о
стваралаштву истакнутих композитора стилских периода и њиховим музичким остварењима

Модул / област
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.
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.
РОМАНТИЗАМ - МОКРАЊЧЕВО ДОБА
Најзначајнији представници романтизма:
 Јосиф Маринковић
 Стеван Мокрањац
 Исидор Бајић и војвођански музичари периода романтизма.
На прелазу 19. у 20.век:
 Станислав Бинички
 Миленко Пауновић
 Петар Крстић.
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.
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МУЗИКА У СРБИЈИ друге половине 20.ВЕКA
Тенденције у музици друге половине 20.века (општи поглед).
Видови неокласицизма у 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:
 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.

Циљеви учења за предмет или исход
 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
 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.

Начин остваривања 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-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).
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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 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.

Праћење и вредновање
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.
Корелација
Захтеви:

Историја музике са упознавањем музичке литературе. Историја са историјом
културе и цивилизације.
Начин проверавања градива треба да буде разноврстан – поред наративног, до
дијалошке методе, система тестирања, до семинарских радова који би поједину
материју продубили са више аспеката – аналитичког, историјског и сл.
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ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:



Музички извођач - класичне музике
Музички извођач - традиционалне музике
разреди

Ред.бр.

1

Назив предметa

2

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

66

2

Упоредни клавир (А и Б програм)

1

35

1

35

1

35

1

33

3

105

3

105

3

105

3

99

Укупно:

Напомена: Упоредни клавир немају клавиристи на ВИ одсеку, али зато имају корепетицију
ПРЕДМЕТ : СОЛФЕЂО

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Осим за одсек музичка теорија

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

I
70

Облик рада:
Групни,
индивидуални, рад у
паровима

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
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним
примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на
унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Модул / област
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 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.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
Опажање
појединачних тонова у целом регистру клавијатуре у одређеном тоналитету, различих типова дијатонских дурских и
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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 9/8 у српским народним песмама,
одређивање метричке врсте у српским народим песмама.
Равномерно читање у виолинском и бас кључу инсерата из литературе.
Промене кључева.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Импровизација мелодије на задати ритам.
Употреба савремене технологије у настави.

Циљеви учења за предмет или исход
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 и 9/8;
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;
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.
импровизује мелодију на задати ритам;

Начин остваривања 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.
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Мелодика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику 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 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 мелодисјке шеме које се имповизују. Ритмичка шема однослила би се на конкретне
ритмичке фигуре у датом метру док би мелодијска шема имала алтерационе и модулативне задатке усклађене са
саржајима 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.

Праћење и вредновање
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.
Корелација
Захтеви:

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким
предметима
Усмени диктат - према
Програм смотре предлаже актив наставника
мелодијској етиди;
Испит:
солфеђа
Мелодијска етида;
Ритмичка етида

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

групни

Образовни профил:

Сви сем одсека за музичку теорију

Циљеви наставе
предмета:

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
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Задаци наставе
предмета:

Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним
примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на
унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Модул / област
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 пет предзнака;
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;
различих 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 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;

141

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
Циљеви учења за предмет или исход
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;
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 хармонију на задати ритам;
препозна и изводи ритмичке фигуре троделног ритма ,четвороделне и осмоделне поделе јединице бројања;
препозна и изводи промену метра;
користи доступне носиоце звука у циљу слушања, опажања и разумевања музике.

Начин остваривања 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 разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику 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 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 мелодисјке шеме које се имповизују. Ритмичка шема однослила би се на конкретне
ритмичке фигуре у датом метру док би мелодијска шема имала алтерационе и модулативне задатке усклађене са
саржајима и исходима програма.
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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.

Праћење и вредновање
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.
Корелација

Захтеви:

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким
предметима
Усмени диктат према мелодијској
Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа
Испит:
етиди; Мелодијска
етида;
Ритмичка етида

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

Групни,
индивидуални, рад у
паровима

Образовни профил:

Сви одсеци сем одсека за музичку теорију

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

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
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним
примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на
унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Модул / област
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 клавирксом пратњом,
− нсерата 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.
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ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
Опажање и интонирање:
основних и хроматских тонова у тоналитету у целом регистру клавијатуре,
штимова свих тоналитета,
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.

Циљеви учења за предмет или исход
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

Начин остваривања 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.
Мелоаика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику и фразирање јер изражајно певање
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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 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 мелодисјке шеме које се имповизују. Ритмичка шема однослила би се на конкретне
ритмичке фигуре у датом метру док би мелодијска шема имала алтерационе и модулативне задатке усклађене са
саржајима 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.

Праћење и вредновање
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.
Корелација

Захтеви:

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа

Испит:

Једногласни писмени диктат модулације или алтерације;
Двогласни писмени диктат хомофони двоглас, дијатоника;
Ритмичко читање са листа - из
годишњег градива; Певање
мелодијског примера са листа.

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

66

Групни,
индивидуални, рад у
паровима

Образовни профил:

Сви одсеци осим одсека за музичку теорију

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

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
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији,
памћењу и записивању музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним
примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на
унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.
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Модул / област
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.
Копмпозиције са клавирском пратњом.
Поставка тенор кључа - певање инструктивних композиција и инсерата из литературе.
Вишегласно певање
инсерата из литературе и инструктивних композиција различитих жанрова и 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.
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.

Циљеви учења за предмет или исход
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;
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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;
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;
изводи и запише неправилене ритмичке групе;
изводи композиције са полиритмијом;
разуме и објасни својим речима музичке појмове

Начин остваривања 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 разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику 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 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 мелодисјке шеме које се имповизују. Ритмичка шема однослила би се на конкретне
ритмичке фигуре у датом метру док би мелодијска шема имала алтерационе и модулативне задатке усклађене са
саржајима 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
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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.

Праћење и вредновање
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.
Корелација

Захтеви:

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким
предметима
Једногласни диктат модулативни пример или
пример са алтерацијом;
Записивање двогласног
хомофоног примера,
Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа
Испит:
дијатоника и хроматске
промене; Записивање српске
народне песме са текстом;
Ритмичко читање са листа;
Певање примера са листа из
градива мелодике.

ПРЕДМЕТ:УПОРЕДНИ КЛАВИР
(изузев за соло певање)

Предмет:

УПОРЕДНИ КЛАВИР

Разред:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Сви одсеци, осим за одсек соло певање

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

I

II

III

IV

Облик рада:

35

35

35

33

индивидуал
ни

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
Рад на усавршавању извођачке технике; Рад на усавршавању техничког нивоа који треба да је
у функцији потреба примене главног предмета који ученик учи.

Модул / област
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.
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Циљеви учења за предмет или исход по разредима












































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.
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 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.
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.
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 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 музике.

Начин остваривања 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
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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).

Праћење и вредновање
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.
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.
Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким
Корелација
предметима
I разред: смотра у току другог
полугодишта.
III разред: смотра у току другог
II разред: (у јуну месецу) према захтевима
Захтеви:
Испит:
полугодишта.
плана и програма.
IV разред: смотра у току другог
полугодишта.

ПРЕДМЕТ: УПОРЕДНИ КЛАВИР
( за соло певање)

Предмет:

УПОРЕДНИ КЛАВИР

Разред:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике – соло певач

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

I

II

III

IV

Облик рада:

35

35

35

33

индивидуа
лни

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
Рад на усавршавању извођачке технике; Рад на усавршавању техничког нивоа који треба да је
у функцији потреба примене главног предмета који ученик учи.

Модул / област
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Tехнички захтеви:
скокови, октаве, тремоло – решавање и усавршавање.
Полиритмија – решавање основних проблема.
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.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ II
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 ...
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Свирање у клавирском дуу.
Скале и трозвуци:
4 дурске и 4 молске скале (Еф-дур, Бе-дур, Ес-дур, Ас-дур, 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.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ III
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 октаве, паралелно. Велико разлагање доминантног и умањеног
септакорда (арпеђо), кроз четири октаве у осминама.
Дупле терце кроз једну октаву, паралелно.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ IV
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.
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.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима



















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;
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.
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;
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учествује на јавним наступима у школи;
вежба самостално на начин који је утврдио са наставником;
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;

Начин остваривања 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 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 музичко изражавање и пратити развој њиховог музичког укуса, вешто
утицати на њега и развијати критички однос пун поштовања према различитостима.

Праћење и вредновање
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.
Солфеђо, теорија музике, музички облици, историја музике, хармонија, контрапункт, соло певање,
Корелација
камерна музика идр.
I разред: смотра у току другог полугодишта.
II разред: (у јуну месецу) према захтевима
Захтеви:
III разред: смотра у току другог полугодишта.
Испит: плана и програма.
IV разред: смотра у току другог полугодишта.
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
1) МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ – ИНСТРУМЕНТАЛИСТА И СОЛО ПЕВАЧ

ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:
I - IV РАЗРЕД: Клавирски дуо, Читање с листа (за клавиристе), Оркестар
ПРЕДМЕТ: КЛАВИРСКИ ДУО
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.
I, II, III РАЗРЕД (1 часa недељно, 35 часова годишње)
IV РАЗРЕД (1 часa недељно, 33 часова годишње)

Модул/област: извођење музике

Годишњи фонд часова ПН

Садржаји:

I

II

III

IV

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.

35

35

35

33

Годишњи фонд часова ПН

35

35

35

33

ЗАХТЕВ
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.

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА (ЗА КЛАВИРИСТЕ)
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:
Годишњи фонд часова

Први, други, трећи, четврти
35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:




одсвира без прекида и
задржавања задани нотни
текст једноставнијег
садржаја;
анализира текст и

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ

Оспособљавање ученика за анализу текста.
Аутентичне каденце свих дурских и молских
тоналитета (први и други разред) и
проширене аутентичне каденце (трећи и
четврти разред).
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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;
 транспонује једноставније
композиције за секунду и
терцу навише и наниже;
 отпрати вокалног и/или
инструменталног извођача у
једноставнијој композицији.
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

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.
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

Кључне речи: концентрација, опажање, анализа, континуирано кретање

ПРЕДМЕТ:ОРКЕСТАР
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
Годишњи фонд часова

Први/Други/Трећи/Четврти
70/70/70/66

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
- користи стечена теоретска
знања приликом читања и
интерпретације музичког дела;
-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;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Законитости које владају у оркестарском
ансамблу:

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

− врсте,
− карактеристике,
− организација оркестра.
Тимски рад и јединство ансамбла.
Сарадња и комуникација са диригентом.
Сарадња и комуникација са
концертмајстором и/или солистима.
Развој хармонског слуха.
Слушање дела оркестарске музике.
Музички бонтон – понашање на сцени.
Упознавање оркестарске литературе –
дела различитих епоха и карактера.
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- поштује договорена правила
понашања у ансамблу;
- користи предности
дигитализације у слушању и
извођењу музике.
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

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (ИНСТРУМЕНТ ИЛИ СОЛО ПЕВАЊЕ)

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС)
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 часа недељно, 99 часова годишње)
ВИОЛИНА
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
Годишњи фонд часова

Први
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:













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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Квалитет тона
Постизање слободног 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.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Техника десне руке:
 равномерно вођење целог гудала ради
постизања уједначеног тона
(успостављање контроле над звуком),
 промена гудала на жабици 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
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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.



комбиновање и усложњавање,
интонативно и звучно чисто извођења
двозвука и акорада.

Техника леве руке:
 слушна перцепција као претпоставка
добре интонације,
 правилан пад и одизање прстију,
 развијање прецизности и брзине
прстију леве руке у фиксној позицији и
кроз позиције,
 промена позиција од једноставних ка
сложенијим,
 различити видови и брзине вибрата
(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
 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

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
– обавезна 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.
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.
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Разред
Годишњи фонд часова

Други
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:


















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 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.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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:




ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ





равномерно вођење целог гудала
ради постизања уједначеног тона
(успостављање контроле над звуком)
промена гудала на жабици 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
комбиновање и усложњавање
интонативно и звучно чисто
извођења двозвука и акорада

Техника леве руке:







слушна перцепција као претпоставка
добре интонације,
правилан пад и одизање прстију,
развијање прецизности и брзине
прстију леве руке у фиксној позицији
и кроз позиције,
промена позиција од једноставних ка
сложенијим
различити видови и брзине вибрата
(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
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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

Обавезни минимум програма
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
– обавезна 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.
ЦИЉ учења предмета Виолина је да код ученика развију знања и вештине која се надовезују на предходно
стечено образовање и пружају платформу за даљу професионалну делатност и усавршавање инструменталне
технике, меморије, музичког слуха, израза и начина размишљања, као и развијање способности за концерту
делатност, импровизацију и заједничко музицирање.
Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној
теми/области ученик ће
бити у стању да:









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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Квалитет тона
Постизање слободног 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 комбиновање и
усложњавање,
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сродних предмета
 интонативно и звучно чисто извођења
приликом интерпретације
двозвука и акорада.
музичког дела;
Техника леве руке:
 свира задате конпозиције
напамет, соло и уз пратњу
− слушна перцепција као претпоставка добре
клавира;
интонације,
− артикулација позиционе и пасажне технике у
 испољава креативност у
различитим брзинама,
реализацији музичке
− хроматика,
фантазије и естетике;
− двозвучна и акордска техника,
 критички вреднује
− прелази и скокови,
изведене конпозиције у
− различити видови и брзине вибрата (из целе
односу на техничку
руке, шаке и прста) и његова корелација са
припремљеност и
вођењем гудала,
емоционални утицај;
− вештачки и природни
 свирањем у ансамблу
флажолети.
примењује принцим
узајамног слушања;
Развијање радне дисциплине кроз
 учествује на јавним
систематичност, студиозност и апсолутну
наступима у школи и ван
посвећеност.
школе;
 самостално посећује
Вежбе за усавршавање технике десне и леве
концерте и друге музичке
руке – вежбе и студијске четворооктавне и
манифестације;
трооктавне дурске, молске и хроматске скале са
 самостално чита с листа
разложеним трозвуцима и четворозвуцима.
нотни материјал
разноликог карактера и са
лакоћом примењује
различите начине
решавања техничких и
музичких захтева приликом
свирања;
 организује своје вежбање на
начин који подразумева рад
над свим техничким
припремама и програму;
 активно слуша часове
других ђака и примењује на
себи искуства стечена на тај
начин;
 посећује концерте и друге
музичке манифестације;
 поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике.
Обавезни минимум програма
 од 4 до 6 трооктавних и л и ч е т в 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 проблематике;
 три дела мале форме различитог карактера;
 два става из сонате или партите за виолину соло Ј. С. Баха;
 став сонате из периода од барока до романтизма;
 концерт први односно други и трећи став једног или различитих аутора
Јавни наступи
– обавезна четири јавна наступа током школске године.
Програм испита:
 Дурска и истоимена молска трооктавна или четворооктавна скала - према тоналитету једне од
композиција из испитног програма са разлагањима трозвука и четворозвукауз обавезна минимум
три потеза из групе лежећих, бацаних, скачућих или комбинованих;
 Двохвати кроз минимум две октаве (терце, сексте и октаве)
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Две етиде различитих аутора, од којих је једна обавезно Кројцерова у двозвуцима (од бр. 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.
ЦИЉ учења предмета Виолина је да код ученика развију знања и вештине која се надовезују на
предходно стечено образовање и пружају платформу за даљу професионалну делатност и усавршавање
инструменталне технике, меморије, музичког слуха, израза и начина размишљања, као и развијање
способности за концерту и такмичарску делатност, заједничко музицирање и импровизацију.
Разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршеној
теми/области ученик ће
бити у стању да:

















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

Четврти
99 часова

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Квалитет тона
Постизање слободног 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.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Техника десне руке:
 успостављање контроле над звуком,
 усавршавање свих потеза (легато, деташе,
мартеле, стакато, спикато, сотије,
пунктирани) и њихово комбиновање и
усложњавање,
 интонативно и звучно чисто извођења
двозвука и акорада.
Техника леве руке:
− слушна перцепција као претпоставка добре
интонације,
− артикулација позиционе и пасажне технике
у различитим брзинама,
− хроматика,
− двозвучна и акордска техника,
− прелази и скокови,
− различити видови и брзине вибрата (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 за усавршавање технике десне и леве
руке – вежбе и студијске четворооктавне и

160

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево







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;
активно учествује и
наступа са камерним
ансамблима, гудачким и
симфонијским
оркестрима;
поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике.

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.

Обавезни минимум програма:
Техничке вежбе, 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
– обавезна четири јавна наступа током школске године.
Програм смотре:
Дурска и истоимена молска скала са разлагањима трозвука и четворозвукауз обавезнна 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.

ВИОЛА
ЦИЉ учења предмета Виола је да код ученика развије самосталност музичке интерпретације, изражавања и
потпуно владање извођачким апаратом на нивоу средњешколског репертоара, оспособи га за самостални
јавни наступ у професионалном окружењу, те припреми за наставак школовања на високошколским
институцијама за музику.
Разред
Годишњи фонд часова

Први
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик
ће бити у стању да:
 правилно изводи техничке
вежбе за усавршавање
извођачког апарата, покрета и
поставке;
 примени различите начине
решавања музичких и
техничких захтева приликом
свирања и вежбања;
 истражује начине обликовања
тона и коригује интонацију у
току свирања;
 препозна и примени законе

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Развијање извођачког апарата: техничке
вежбе и свирање у нижим и вишим
позицијама, функционалност рама шаке
леве руке, вибрата и коришћења
разноврсних артикулација (потеза) и
ритмичких комбинација кроз расподелу
потеза десне руке.
Упознавање виолског репертоара:
 оригинална дела за виолу
 транскрипције и аранжмани
Увод у извођачку анализу и
интерпретацију.
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метричког свирања на
Развијање музичке фантазије.
одговарајућем репертоару;
Основна правила стилски информисаног
извођења на примеру репертоара који се
 користи одговарајућа
изводи - композиције настале у 17, 18. и
изражајна средства да би
19. веку.
исказао различите емоције;
Скале и техничке вежбе у контексту
 користи различита изражајна
јединства музичког и техничког развоја
средства у зависности од
(решавање проблема на основу актуелног
стила и карактера музичког
репертоара).
примера уз помоћ наставника;
 користи знања из области
Скале, двозвуци и арпеђа:
теорије музике приликом
Трооктавна дурска и молска скала.
интерпретације музичког
Потези:
дела;
 деташе
 интерпретира композицију са
 легато
основним карактеристикама
 3 различита потеза.
стила и композитора (17.-19.
Арпеђа свих обртаја квинтакорда, мали
век);
дурски и умањени спетакорд у легату (3 и
 опише својим речима и
4, и 6 и 8 нота на један потез, по могућству
интерпретира елементе
и 9 и 12).
музичке форме: мотив,
Терце и сексте до 4. позиције, октаве кроз
реченица, период, облик
3 октаве разложено и по могућству
песме, соната, концерт;
симултано.
 наведе разлике између
Техничке вежбе
оригиналних композиција за
 В. Примроуз: Техника је меморија
виолу, аранжмана и
 Г. Безруков и К. Ознобиштев: Основе
транскрипција;
технике свирања на виоли (Москва,
 свира композиције напамет
„Музика“, 1973)
соло и уз пратњу клавира;
 Грегоријан: Систем скала
 комуницира у заједничком
 К. Флеш: Систем скала
свирању, примени принцип
узајамног слушања и основне
 О. Шевчик: оп. 1, 3, 8 и 9
интеракције;
 Х. Сит: Практична школа за виолу
 учествује на јавним наступима
 Ш. Данкла: Школа механизма
у школи и ван ње;
 Шрадик: Школа виолске технике,
 испољи самопоуздање и
свеска I
креативност у току јавног
наступа;
 пренесе на публику сопствени
емоционални доживљај кроз
интерпретацију музичког дела
(изражајно свира);
 оствари музичку фантазију уз
помоћ наставника;
 активно слуша часове и јавне
наступе других ученика;
 аналитички и критички
коментарише сопствено и
туђе извођење;
 самоиницијативно посећује
концерте и друге музичке
манифестације;
 доследно спроводи етапе рада
и савладавања музичког дела.
Обавезни минимум програма
 Две трооктавне скале (дур и мол) са потезима, двозвуцима и арпеђима
 Три етиде различите проблематике
 Два комада различитог карактера
 Један концерт
Јавни наступи
Обавезна четири јавна наступа током школске године
Испитни програм (изводи се напамет)
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 Трооктавна скала са потезима, двозвуцима и арпеђима
 Две етиде различите проблематике
 Концерт I или II и III став, или I и II или III и IV став четвороставачног концерта
 Комад уз пратњу клавира
Кључне речи: музичка фантазија, музичко-слушне представе, музички стил, извођачка пракса, извођачка
техника, техничке вежбе, јавни наступи, слушање музике

ЦИЉ учења предмета Виола је да код ученика развије самосталност музичке интерпретације, изражавања и
потпуно владање извођачким апаратом на нивоу средњешколског репертоара, оспособи га за самостални
јавни наступ у професионалном окружењу, те припреми за наставак школовања на високошколским
институцијама за музику.
Разред
Годишњи фонд часова

Други
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
 интерпретира композицију са
значајнијим карактеристикама
стила и композитора (17.-19.
век) користећи различита
изражајна средства;
 испољи креативност у
остварењу музичке фантазије уз
помоћ наставника;
 користи одговарајућа изражајна
средства да би исказао
различите емоције;
 појасни структуру дела и да
својим речима објасни значења
различитих термина музичке
форме;
 наведе више различитих ознака
за темпо, карактер, динамику,
агогику и артикулацију и разуме
њихово значење;
 примени различите начине
решавања музичких и
техничких захтева приликом
свирања и вежбања;
 изводи техничке вежбе за
усавршавање извођачког
апарата, покрета и поставке;
 примењује различите начине
обликовања тона и самостално
коригује интонацију и друге
грешке у току свирања;
 јасно разликује врсте украса и
може да одсвира различите
врсте трилера;
 свира дуже композиције
напамет, соло и уз пратњу
клавира и примењује различите
начине меморисања;
 у заједничком свирању примени
принцип узајамног слушања и
приметне интеракције;
 испољи самопоуздање и
креативност у току јавног
наступа;

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Усавршавање извођачког апарата постепено ширење обима извођачке
технике.
Скале и техничке вежбе у оквирима
органског јединства музичког и техничког
развоја - осамостаљивање (решавање
проблема на основу актуелног репертоара).
Ознаке за темпо, карактер, динамику,
агогику и артикулацију у складу са
композицијама које су на репертоару.
Литература за виолу, слушни и нотни
примери, истраживање репертоара.
Извођачка анализа и интерпретација спознаја и освешћивање музичке садржине
и контекста дела.
Развој музичке фантазије, музичке меморије
и способности музичко-слушних представа.
Правила стилски информисаног извођења
на примеру репертоара који се изводи разлике између дела различитих епоха.
Развој елемената правилног приступа раду
на музичком делу, самосталног рада и
навике вежбања.
Заједничко музицирање с клавирским
сарадником - слушање и интеракција у
заједничком музицирању.
Скале, двозвуци и арпеђа:
Трооктавна дурска и молска скала.
Потези:
 деташе
 легато
 4 различита потеза.
Арпеђа свих обртаја квинтакорда, мали
дурски и умањени спетакорд у легату (9, тј.
12 нота на један потез).
Терце и сексте до 4. позиције, а октаве кроз
3 октаве - симултано.
Техничке вежбе
 Наведене у садржајима за први разред
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 пренесе на публику сопствени
емоционални доживљај кроз
интерпретацију музичког дела;
 кометарише изведене и слушане
композиције у односу на
уметнички доживљај, стилску
препознатљивост, техничку
припремљеност и емотивни
утицај.
Обавезни минимум програма
 Две трооктавне скале (дур и мол) са потезима, двозвуцима и арпеђима (начин извођења објашњен у
садржајима и упутству)
 Три етиде различите проблематике
 Два комада различитог карактера;
 Један концерт
 Два става из Свита за виолончело соло Ј. С. Баха (транскрипција за виолу)
Јавни наступи
Обавезна четири јавна наступа током школске године
Испитни програм (изводи се напамет)
 Трооктавна скала са потезима, двозвуцима и арпеђима
 Две етиде различите проблематике
 Концерт I или II и III став
 Комад уз пратњу клавира
Кључне речи: музичка фантазија, музичко-слушне представе, музички стил, извођачка пракса, извођачка
техника, техничке вежбе, јавни наступи, слушање музике
ЦИЉ учења предмета Виола је да код ученика развије самосталност музичке интерпретације, изражавања и
потпуно владање извођачким апаратом на нивоу средњешколског репертоара, оспособи га за самостални јавни
наступ у професионалном окружењу, те припреми за наставак школовања на високошколским институцијама
за музику.
Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
 интерпретира композицију са
разрађеним карактеристикама
стила и композитора (17.-19.
век), увиђајући аналогију
између различитих уметности и
облика изражавања;
 испољи креативност у
остварењу музичке фантазије;
 користи изражајна средства
како би исказао различите
емоције;
 садржајне и структурне
елементе композиције повеже
са свирањем;
 на основу базичне извођачке
анализе уз помоћ наставника
креира етапни план рада и
интерпретације дела;
 самостално користи различита
изражајна средства у зависности
од стила и карактера музичког
примера;
 осмисли различите начине

ОБЛАСТ

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Развијање елемената аналитичког и
критичког мишљења на основу ширења
општих, музичких и стручних представа.
Развој музичке фантазије, музичке
меморије и способности музичко-слушних
представа.
Креирање етапног плана рада и
интерпретације дела.
Усавршавање извођачког апарата радом на
композицијама сложенијих захтева.
Стицање потпуне свести о позиционом
свирању, интервалским односима при
измени позиција, екстензијама рама шаке и
размацима при свирању двохвата.
Изражајност и усавршавање разноврсности
вибрата као изражајног средства.
Креативно обликовање тона уз свесну
комбинацију различите количине, брзине
и тежине потеза, контактног места и
количине струна, уз употребу разноврсних
потеза.
Извођачка анализа и интерпретација свесно успостављање веза између
садржајних елемената композиције са
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решавања музичких и
извођачким асоцијативним представама и
техничких захтева приликом
техничким решењима.
свирања и вежбања;
Разноврсно обликовање мелодијске
компоненте музичког тока - развијено
 прати развој извођачког апарата
фразирање.
и ради на техничким
Изражена карактеризација извођења и
проблемима извођачким
емоционално проживљавање музичког
покретима и поставци;
дела у складу са елементима стилова.
 примењује различите начине
Заступљеност виоле у музичкој литератури
обликовања тона и изражајно
различитих жанрова.
користи интонацију и вибрато у
току свирања;
Скале, двозвуци и арпеђа:
 прикаже потпуну свест о
Трооктавна дурска и молска скала.
позиционом свирању,
Потези:
интервалским односима при
 деташе
измени позиција, екстензијама
 легато
рама шаке и размацима при
свирању двохвата и акорада;
 5 различитих потеза.
Арпеђа свих обртаја квинтакорда, мали
 различито фразира;
дурски и умањени спетакорд у легату (9, тј.
 самостално коригује грешке у
12 нота на један потез).
току свирања;
Терце и сексте до 5. позиције, а октаве кроз
 меморише дужи музички текст,
3 октаве - симултано.
примењујући различите
Техничке вежбе
технике у одређеном времену;
 Наведене у садржајима за први разред
 познаје и може да наведе
различите контексте у којима се
проналази деоница виоле у
уметничкој музици и другим
жанровима;
 испољи самопоуздање и
креативност у току јавног
наступа;
 пренесе на публику сопствени
емоционални доживљај кроз
интерпретацију музичког дела;
 аналитички сагледава и
критички вреднује изведене и
слушане композиције у односу
на уметнички доживљај, стилску
препознатљивост, техничку
припремљеност и емотивни
утицај;
 критички прати сопствени
развој.
Обавезни минимум програма
 Две трооктавне скале (дур и мол) са потезима, двозвуцима и арпеђима (начин извођења објашњен у
садржајима и упутству)
 Четири етиде различите проблематике
 Два комада различитог карактера
 Један концерт
 Два става из Ј. С. Бах: Свите за виолончело соло или Сонате и партите за виолину соло (транскрипције
за виолу)
Јавни наступи
Обавезна четири јавна наступа током школске године
Испитни програм (изводи се напамет)
 Трооктавна скала са потезима, двозвуцима и арпеђима
 Две етиде различите проблематике
 Концерт I или II и III став (са каденцама уколико су предвиђене)
 Комад уз пратњу клавира
 Један став из Ј. С. Бах: Свите за виолончело соло или Сонате и партите за виолину соло (транскрипције
за виолу)
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Кључне речи: интерпретација, изражајна средства, извођачка анализа, стилске карактеристике, критичко
вредновање, правилан приступ музичком делу, осамостаљивање у раду, јавни наступи
ЦИЉ учења предмета Виола је да код ученика развије самосталност музичке интерпретације, изражавања и
потпуно владање извођачким апаратом на нивоу средњешколског репертоара, оспособи га за самостални јавни
наступ у професионалном окружењу, те припреми за наставак школовања на високошколским институцијама
за музику.

Разред
Четврти
Годишњи фонд часова
99 часова
ИСХОДИ
По завршеној области ученик
ће бити у стању да:



















интерпретира композицију
са разрађеним
карактеристикама
композиторског и
извођачког стила (17.-20.
век);
самостално испољава
креативност у остварењу
музичке фантазије;
користи изражајна средства
да би исказао различите
емоције;
примењује стечена знања на
другим предметима у раду
на музичком делу;
анализира музички текст,
креира интерпретацију и
етапни план рада на
музичком делу.
истражује виолски
репертоар и креира лични;
слушањем препознаје
најбитнија дела виолског
репертоара;
испољава лични креативни
израз уз способност
варирања интерпретације
(сегмената) музичког дела;
самостално креира
различите приступе и
начине у решавању
музичких и техничких
проблема;
користи извођачку технику
и покрете у служби
реализације музичких идеја.
самостално планира
вежбање примењујући
различите процедуре;
самостално коригује грешке
у току свирања;
меморише дужи музички
текст у одређеном времну;
самостално ради са
клавирским сарадником уз
виши ниво интеракције при

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Усавршавање могућности извођачког
апарата, покрета и поставке кроз рад на
сложенијим композицијама.
Музичка фантазија, музичка меморија и
способности музичко-слушних представа.
Свесно обликовање музичког тока
подређивањем техничких импулса и
гестова леве и десне руке - од музичке
представе ка покрету.
Познавање виолског репертоара и даље
развијање навике слушања музике.
Развој логичког обликовања музичког тока
- варијације интерпретације.
Извођачка анализа и интерпретација - рад
на свесном успостављању веза између
садржајних елемената композиције са
извођачким асоцијативним представама и
техничким решењима.
Стилско извођење и култура музицирања на
примеру репертоара који се изводи композиције у различитим стиловима од 17.
до 20. века.
Израда плана рада и припреме јавног
извођења - самостални приступ етапном
раду на музичком делу.
Постојани развој навике вежбања уз
употребу различитих процедура.
Самостално заједничко музицирање са
клавирским сарадником.
Скале, двозвуци и арпеђа:
Трооктавна дурска и молска скала.
Потези:
 деташе
 легато
 6 различитих потеза.
Арпеђа свих обртаја квинтакорда, мали
дурски и умањени спетакорд у легату (9, тј.
12 нота на један потез).
Терце и секстама до 5. позиције (по
могућству кроз 3 октаве), а октаве кроз 3
октаве - симултано.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
 Наведене у садржајима за први разред
ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази
се испод табеле.
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заједничком музицирању;
испољи самопоуздање и
креативност у току јавног
наступа;
 пренесе на публику лични
уметнички израз;
 аналитички сагледава и
критички вреднује изведене
и слушане композиције у
односу на уметнички
доживљај, стилску
препознатљивост, техничку
припремљеност и емотивни
утицај;
 учествује на јавним
наступима у
професионалном окружењу;
 критички прати и планира
сопствени развој.
Обавезни минимум програма
 Две трооктавне скале (дур и мол) са потезима, двозвуцима и арпеђима (начин извођења објашњен у
садржајима и упутству)
 Четири етиде различите проблематике
 Два комада различитог карактера
 Један концерт
 Два става из Ј. С. Бах: Свите за виолончело соло или Сонате и партите за виолину соло (транскрипције
за виолу)
Јавни наступи
Обавезна четири јавна наступа током школске године
Матурски испит
Кључне речи: самосталност у раду, индивидуалност, лични израз, аналитичко мишљење, критичко
вредновање, организовано планирање развоја, музички укус, синтеза знања, јавни наступ


ВИОЛОНЧЕЛО
ЦИЉ учења предмета Виолончело 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
Годишњи фонд часова

Први
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:








се самостално штимује;
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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Квалитет тона.
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:
 расподела гудала;
 место и количина гудала у односу
на врсту потеза, динамику и
темпо..;
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квалитет тона при
 основни потези и ритмичке
промени позиција и
фигуре: деташе, легато, стакато,
коригује се;
мартеле, портато, сотије и
 користи одговарајућа
пунктирани ритам;
изражајна средства да би
 прелазак гудалом са жице на жицу
исказао различите
у различитим тачкама гудала.
емоције;
Техника леве руке:
 користи знања из области
 палац позиција;
сродних предмета
 вибрато.
приликом интерпретације
музичког дела;
Развијање радне дисциплине кроз
 самостално свира задате
систематичност, студиозност и
конпозиције напамет, соло
апсолутну посвећеност.
и уз пратњу клавира;
Скале
 испољава креативност у
реализацији музичке
 С.Каљанов: Техника виолончела
фантазије и естетике;
 М.Симић: Скале са помоћним
 критички вреднује
тоновима и трозвуцима.
изведене конпозиције у
 Двозвуци: Разложене терце, сексте и
односу на техничку
октаве.
припремљеност и
 Трозвуци: Д7 и УМ7.
емоционални утицај;
 свирањем у ансамблу
Техничке вежбе
примењује принцим
 Кирил Вапорджиев:
узајамног слушања;
 Палчева техника за виолончело.
 учествује на јавним
 Р. Мац: Увод у свирање на
наступима у школи и ван
палчанику
школе;
 Р. Мац: Положај и прелази
 посећује концерте и друге
 Косман: Трилер вежбе
музичке манифестације;
 Фејар: Техничке вежбе, II свеска
 самостално користи
 О. Шевчик – вежбе на палцу
предности дигитализације
(аранжман за вч.)
и поштује договорена
правила понашања при
ЛИТЕРАТУРА* списак је дат испод
слушању и извођењу
табеле.
музике.
Обавезни минимум програма
 Две дурске и две молске скале са трозвуцима и Д7 ,УМ7, различитим потезима и ритмичким
варијацијама, кроз три октаве;
 четри етиде;
 два комада;
 једно дело велике форме.
Јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године
Програм испита:
 Једна дурска скала са потезима, терцама, секстама, октавама (разложено), трозвуцима и
четворозвуцима;
 Једна етида из предложене литературе;
 Ј. С. Бах: један став из I свите
 Први став из једног од наведених концерата.
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.

ЦИЉ учења предмета Виолончело 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.
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Разред
Годишњи фонд часова

Други
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

Квалитет тона.
самостално се штимује;
Слушање и интонација.
систематски примењује
Развијање музичке фантазије кроз
одговарајуће процедуре у
одговарајућу литературу.
стицању технике леве и
Музичка форма и интерпретација
десне руке;
различитих стилова.
 примењује различите
Музичка меморија.
начине решавања
Припрема за јавни наступ.
техничких и музичких
Читање с листа и заједничко
захтева приликом
музицирање.
самосталног вежбања и
Техника десне руке:
свирања;
 расподела гудала;
 истражује начине
 место и количина гудала у односу
добијања чисте
на врсту потеза, динамику и
интонације;
темпо..;
 контролише интонацију и
 основни потези и ритмичке
квалитет тона при
фигуре: деташе, легато, стакато,
промени позиција и
мартеле, портато, сотије и
коригује се;
пунктирани ритам;
 користи одговарајућа
 прелазак гудалом са жице на жицу
изражајна средства да би
у различитим тачкама гудала.
исказао различите
Техника леве руке:
емоције;
 палац позиција;
 користи знања из области
 вибрато.
сродних предмета
приликом интерпретације
Развијање радне дисциплине кроз
музичког дела;
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
систематичност, студиозност и
 самостално свира задате
апсолутну посвећеност.
конпозиције напамет, соло
и уз пратњу клавира;
Скале
 испољава креативност у
 С.Каљанов:
реализацији музичке
Техника виолончела
фантазије и естетике;
 К. Флеш: Скале
 критички вреднује
 Двозвуци (унисоно): терце, сексте и
изведене конпозиције у
октаве, трозвуци и Д7,УМ7.
односу на техничку
припремљеност и
Техничке вежбе
емоционални утицај;
 О. Шевчик – вежбе на палчанику
 свирањем у ансамблу
примењује принцим
 Р. Мац: Положаји и прелази
узајамног слушања;
 Б. Косман: Трилер вежбе
 учествује на јавним
 Л. Фејар: Техничке вежбе III свеска
наступима у школи и ван
школе;
ЛИТЕРАТУРА* списак је дат испод
табеле.
 самостално посећује
концерте и друге музичке
манифестације;
 самостално користи
предности
дигитализације и поштује
договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике.
Обавезни минимум програма
 две дурске и две молске скале са трозвуцима и Д7, УМ7, различитим потезима и ритмичким
варијацијама кроз четири октаве;
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 четири етиде;
 два комада;
 једно дело велике форме.
Јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године
Програм испита:
 Једна молска скала (хармонски мол) са потезима, терцама, секстама, октавама, трозвуцима и
четворозвуцима;
 Једна етида;
 Комад;
 Ј. С. Бах: два става из I или II свите;
 Први став из једног од наведених концерата;
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.
ЦИЉ учења предмета Виолончело 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
Годишњи фонд часова

Трећи
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:















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 пратњу клавира;
испољава креативност у
реализацији музичке
фантазије и естетике;
критички вреднује
изведене конпозиције у
односу на техничку

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Квалитет тона.
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:
 расподела гудала;
 место и количина гудала у односу
на врсту потеза, динамику и
темпо..;
 основни потези и ритмичке
фигуре: деташе, легато, стакато,
мартеле, портато, сотије и
пунктирани ритам;
 прелазак гудалом са жице на жицу
у различитим тачкама гудала.
Техника леве руке:
 палац позиција;
 вибрато.
Развијање радне дисциплине кроз
систематичност, студиозност и
апсолутну посвећеност.
Скале
 С.Каљанов:
 Техника виолончела
 К. Флеш: Скале
 Дурске и молске скале кроз четири
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припремљеност и
октаве са различитим потезима.
емоционални утицај;
 Терце, сексте и октаве кроз три
октаве .
 свирањем у ансамблу
примењује принцим
 Трозвуци и четворозвуци.
узајамног слушања;
 учествује на јавним
Техничке вежве
наступима у школи и ван
 О. Шевчик – техничке вежбе за леву и
школе;
десну руку
 самостално посећује
 Б. Косман: Трилер вежбе
концерте и друге музичке
 Л. Фејар: Техничке вежбе
манифестације;
 самостално користи
предности
дигитализације и поштује
договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике.
Обавезни минимум програма
 две дурске и две молске скале са трозвуцима и четворозвуцима, терце сексте и октаве.
 три етиде;
 два комада различитог карактера;
 три става из Бахове свите;
 соната или концерт.
Јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године
Програм испита:
 Једна дурска скала са потезима, терцама, секстама, октавама и трозвуцима и четворозвуцима;
 Две етиде различитих техничких захтева;
 Два става из свите - обавезно Прелудијум;
 Цео концерт или цела соната.
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.
ЦИЉ учења предмета Виолончело 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
Годишњи фонд часова

Четврти
99 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:







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;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Квалитет тона.
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:
 расподела гудала;
 место и количина гудала у односу
на врсту потеза, динамику и
темпо..;
 основни потези и ритмичке
фигуре: деташе, легато, стакато,
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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;
самостално користи
предности
дигитализације и поштује
договорена правила
понашања при слушању и
извођењу.

мартеле, портато, сотије и
пунктирани ритам;
 прелазак гудалом са жице на жицу
у различитим тачкама гудала.
Техника леве руке:
 палац позиција;
 вибрато.
Развијање радне дисциплине кроз
систематичност, студиозност и
апсолутну посвећеност.
Скале
 С.Каљанов:
 Техника виолончела
 К. Флеш: Скале
 Дурске и молске скале кроз четири
октаве са различитим потезима.
 Терце, сексте и октаве кроз три
октаве .
 Трозвуци и четворозвуци.
Техничке вежве
 О. Шевчик – техничке вежбе за леву и
десну руку
 Б. Косман: Трилер вежбе
 Л. Фејар: Техничке вежбе
Етиде
 Ф. Грицмахер: I свеска
 Ј. Мерк: Етиде
 Ж. Л. Дипор: Етиде
 Ј. Ј. Доцауер: Етиде
 Д. Попер: Етиде оп.73
 А. Пјати: Каприча
 О. Франком: Каприча
Комади
 М. Милојевић: Легенда о Јефимији
 П. И. Чајковски: Песма без речи
 К. Сен-Санс:
Алегро апасионато
 Д. Попер: Тарантела,
Мађарска рапсодија,
Концертантна полонеза
 И. Попарић: Композиције за ансамбле
виолончела (број 4, 5, 6 и 8)
Сонате
 Л. ван Бетовен: Соната бр. 1
 Ж. Б. Бревал: Соната
Ге-дур
 Ф. Франкер: Соната
Е-дур
 Л. Бокерини: Соната
А-дур
Концерти
 Ј. Кленгел: Концерт
де-мол
 Л. Бокерини: Концерт Бе-дур, Де-дур
и Ге-дур
 К. Сен-Санс: Концерт
а-мол оп.33.
 А. Вивалди: Концерт
а-мол, ПВ 35
 Ф. Е. Бах: Концерт а-мол
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 Е.Лало: Концерт де-мол
 Ј. Хајдн: Це-дур концерт
 Д. Кабалевски : Концерт опус 49
Свите
Ј. С. Бах: Свита бр. 1, 2, 3
(по избору)
Друга дела одговарајућег техничког
нивоа
Обавезни минимум програма
 две дурске и две молске скале са трозвуцима и четворозвуцима, терце сексте и октаве.
 три етиде;
 два комада;
 два става из Бахових свита (1-3);
 концерт у целини.
Јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године
Матурски испит
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.

КОНТРАБАС
ЦИЉ учења предмета Контрабас 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
Годишњи фонд часова

Први
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:














самостално се штимује;
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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Слушање и интонација.
Контрола ритма.
Развијање музичке
интерпретацијe различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко
музицирање.
Техника десне руке:
 померање звучнетачке и контрола
квалитетатона.
 расподела и брзина кретања
гудала;
 промена притиска гудала.
 динамикa и темпо..;
 разноврсни потези и ритмичке
фигуре:
Техника леве руке:
 палац позиција;
 промена позиција
 вибрато.
 Орнаменти (мелизми)
Скале
 дурске и молске кроз две октаве
(основни и комбиновани потези)
 Двозвуци: Разложене терце, квинте
и октаве.
 Трозвуци
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и уз пратњу клавира;
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.

 Маденски (св. 1)
 Тошев (св. 1)
Техничке вежбе
 Штрајхер (св. 4)
 Симандл – палчева позиција (св. 4,
5,)
 Новосел – палчева поз.
 Монтаг – палчева поз.
Етиде
 Храбе (св. 1)
 Новосел (други део) палчева
позиција
 Шторх - Храбе ( св. 1 )
 Симандл 10 малих етида
 Слама 66 етида
 Либон 12 етида
 Етиде по избору
Комади
 Одговарајуће тежине по избору
наставника
Дела велике форме
 Сонате ( Ђованино; Марчело; Феш;
Корели;
Телеман; и др.)

Обавезни минимум програма
а) Две дурске и две молске скале са трозвуцима, различитим потезима и ритмичким варијацијама, кроз две
октаве;
б) четри етиде;
в) три комада;
г) једна соната (два става)
Јавни наступи: Обавезна су 2 јавна наступа у току године
Програм испита:
Једна дурска скала кроз две октаве са потезима и трозвуцима.
Једна техничка вежба.
Једна етида са клавирском пратњом.
Два става сонате или комад.
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, ритам, вибрато,слушање музике, музичка фраза.
ЦИЉ учења предмета Контрабас 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
Годишњи фонд часова

Други
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:





самостално се штимује;
примењује различите
начине решавања
техничких и музичких
захтева приликом
самосталног вежбања и
свирања;
истражује начине
добијања чисте
интонације;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Слушање и интонација.
Контрола ритма.
Развијање музичке
интерпретацијe различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко
музицирање.
Техника десне руке:
 померање звучнетачке и контрола
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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;
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.

квалитетатона.
расподела и брзина кретања
гудала;
 промена притиска гудала.
 динамикa и темпо..;
 разноврсни потези и ритмичке
фигуре:
Техника леве руке:
 палац позиција;
 промена позиција
 вибрато.
 Орнаменти - мелизми
Скале
 дурске и молске кроз
две октаве (основни и комбиновани
потези)
 Двозвуци: Разложене терце, квинте
и октаве.
 Трозвуци
 Маденски (св. 1)
 Тошев (св. 1)
Техничке вежбе
 Штрајхер (св. 4)
 Симандл – палчева позиција (св. 4,
5,)
 Новосел – (други део) палчева поз.
 Монтаг – палчева поз.
Етиде
 Храбе (св. 1)
 Новосел 15 етида
 Шторх - Храбе ( св. 1 )
 Симандл 9 великих етида
 Слама 66 етида
 Либон 12 етида
 Етиде по избору


Комади
 Одговарајуће тежине по избору
наставника
Дела велике форме
 Сонате ( Ђованино; Марчело; Феш;
Корели;
Телеман; и др.)
Обавезни минимум програма
а) Две дурске и две молске скале са трозвуцима, различитим потезима и ритмичким варијацијама, кроз две
октаве;
б) четри етиде;
в) три комада;
г) једна соната (два става).
Јавни наступи: Обавезна су 2 јавна наступа у току године
Програм испита:
Једна дурска скала кроз две октаве са потезима и трозвуцима.
Једна техничка вежба.
Једна етида са клавирском пратњом.
Два става сонате или комад.
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, ритам, вибрато,слушање музике, музичка фраза.
ЦИЉ учења предмета Контрабас је да ученик кроз индивидуално и колективно музичко искуство усаврши
вештине извођења дела различитих музичких стилова, развије своју креативност и инвентивност кроз
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свирање и импровизацију градећи своју уметничку личност кроз соло, камерно и оркестарско свирање,
припремајући се тако за наставак уметничког образовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:





















самостално се штимује;
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 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;
самостално користи
предности
дигитализације и поштује
договорена правила
понашања при слушању и

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Слушање и интонација.
Контрола ритма.
Развијање музичке
интерпретацијe различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко
музицирање.
Техника десне руке:
 померање звучнетачке и контрола
квалитетатона.
 расподела и брзина кретања
гудала;
 промена притиска гудала.
 динамикa и темпо..;
 разноврсни потези и ритмичке
фигуре:
Техника леве руке:
 палац позиција;
 промена позиција
 вибрато.
Скале
 дурске и молске кроз две октаве
(основни и комбиновани потези)
 Двозвуци: Разложене терце, квинте
и октаве.
 Трозвуци
 Маденски (св. 1)
Техничке вежбе
 Штрајхер (св. 4)
 Симандл – палчева позиција (св. 4,
5,)
 Новосел – (други део) палчева поз.
Етиде
 Храбе (св. 1; 2;)
 Новосел 15 етида
 Шторх - Храбе ( св. 2 )
 Симандл - Кројцер
18 етида
 Вибор етиде (св. 3)
 Етиде по избору
Комади
 Одговарајуће тежине по избору
наставника
Дела велике форме
 Концерти ( Капуци; Пихл; и други
одговарајуће тежине.
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извођењу музике;
Обавезни минимум програма
 две дурске и две молске скале са трозвуцима, различитим потезима и ритмичким варијацијама, кроз
две октаве;
 четри етиде;
 три комада;
 концерт (први став).
Јавни наступи: Обавезна су 2 јавна наступа у току године
Програм испита:
 Једна дурска скала кроз две октаве са потезима и трозвуцима.
 Једна техничка вежба.
 Једна етида са клавирском пратњом.
 Концерт (први став).
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, ритам,вибрато, слушање музике, музичка фраза.
ЦИЉ учења предмета Контрабас 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
Годишњи фонд часова

Четврти
99 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
















самостално се штимује;
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 пратњу клавира;
испољава креативност у
реализацији музичке
фантазије и естетике;
критички вреднује
изведене конпозиције у

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Слушање и интонација.
Контрола ритма.
Развијање музичке
интерпретацијe.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко
музицирање.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Техника десне руке:
 померање звучнетачке и контрола
квалитетатона.
 расподела и брзина кретања
гудала;
 промена притиска гудала.
 динамикa и темпо..;
Техника леве руке:
 палац позиција;
 промена позиција
 вибрато.
Скале
 дурске и молске кроз две октаве
(основни и комбиновани потези)
 Двозвуци: Разложене терце, квинте
и октаве.
 Трозвуци
Техничке вежбе
 Штрајхер (св. 4)
Етиде
 Храбе (св. 1; 2;)
 Новосел 6 етида каприса
 Шторх - Храбе ( св. 2 )

177

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
односу на техничку
 Симандл - Кројцер
припремљеност и
18 етида
емоционални утицај;
 Вибор етиде (св. 3; 4;)
 свирањем у ансамблу
 Етиде по избору
примењује принцим
Комади
узајамног слушања;
 Одговарајуће тежине по избору
 учествује на јавним
наставника
наступима у школи и ван
школе;
Дела велике форме
 самостално посећује
 Концерти ( Капуци; Пихл;
концерте и друге музичке
Драгонети; Дитерсдорф; и други
манифестације;
одговарајуће тежине.
 самостално користи
предности
дигитализације и поштује
договорена правила
понашања при слушању и
извођењу.
Обавезни минимум програма
 две дурске и две молске скале са трозвуцима, различитим потезима и ритмичким варијацијама, кроз
две октаве;
 три етиде;
 два комада;
 концерт у целини
Јавни наступи: Обавезна су 2 јавна наступа у току године
Матурски испит
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: тон, интонација, ритам,вибрато, слушање музике, музичка фраза.

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА (ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ)
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
Годишњи фонд часова

Први, други, трећи, четврти
35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:











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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Оспособљавање ученика за анализу
текста.
Сагледавање текста у целини – опажање
музичких елемената.
Континуирано кретање кроз текст без
прекида или задржавања.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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
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сналажљивост у кретању
кроз текст;


камерној и оркестарској литератури.
Слушање музике у циљу упознавања
музичке литературе.

препозна дела и деонице
инструмента у камерним и
оркестарским
композицијама.

ЛИТЕРАТУРА* је дата по
инструментима и разредима испод
табеле
Кључне речи: концентрација, опажање, анализа, континуирано кретање, примена

ГИТАРА
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 часа недељно, 99 часова годишње)
Назив предмета

ГИТАРА
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
Годишњи фонд часова

Први
105

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ ТЕМА

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

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.

САДРЖАЈИ
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.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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.
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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
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: агогика, фраза, музички израз

Назив предмета

ГИТАРА
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
Годишњи фонд часова

Други
105

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ ТЕМА

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ
Tехника леве и десне руке:
апојандо, тирандо, легато (узлазни и
силазни), арпеђа.

примењује све музичке ознаке;
имплементира искуства у
свирању стечена на осталим
музичким предметима;

Синхронизовање леве и десне руке.

самостално решава лакше
техничке проблеме у
композицији;

Меморисање нотног текста.

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;
јасно фразира и прецизно
изражава музички ток;
имплементира основне
агогичке појмове;

Рад на прстометирању леве и десне руке.

Динамичке и агогичке ознаке и начин
интерпретације.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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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самостално вежба поштујући
одређене техничке процедуре;

вежбати и даље и легато и стакато, уз
проширење употребе ритмичких
варијанти; ученика оспособити да може
да свира већ у брзом темпу - м. м. = 100112.

самостално обликује нокте у
функцији добијања
квалитетног тона;

Циклична дела

учествује у јавним наступима у
школи и ван ње.

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;
Циклично дело;
Комад
Комад.
Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: агогика, фраза, музички израз

Назив предмета

ГИТАРА
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
Годишњи фонд часова

Трећи
105

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ ТЕМА

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
препознаје и примењује све
музичке ознаке;
имплементира искуства у
свирању стечена на осталим
музичким предметима;
критички вреднује сопствену
интерпретацију на основу

САДРЖАЈИ
Tехника леве и десне руке:
апојандо, тирандо, легато (узлазни и
силазни), арпеђа.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Синхронизовање леве и десне руке.
Рад на прстометирању леве и десне руке.
Меморисање нотног текста.
Динамичке и агогичке ознаке и начин
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нивоа стеченог знања;

интерпретације.

примењује шири спектар боја
на гитари (од „понтичела“ до
„сул таста“) у зависности од
карактера композиције;

Имплементирање одређеног тембра
приликом интерпретације.

користи различите технике
меморисања текста;

Циклична дела (соната или варијације) –
приступ и реализација.
Приступ барокној музици и полифонији.

самостално решава лакше
техничке проблеме у
композицији;

Хармонска и музичка анализа дела.

јасно фразира и прецизно
изражава музички ток;

Дијатонске дурске и молске скале кроз
три октаве; хроматска скала; терце,
сексте, октаве, дециме, разложени
трозвуци и четворозвуци; каденце у сва
три положаја.

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.

Музичко фразирање

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).
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 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
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ ТЕМА

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ
Tехника леве и десне руке:
апојандо, тирандо, легато (узлазни и
силазни), арпеђа.

препознаје и примењује све
музичке ознаке;

Синхронизовање леве и десне руке.

имплементира искуства у
свирању стечена на осталим
музичким предметима;

Рад на прстометирању леве и десне руке.

критички вреднује сопствену
интерпретацију на основу нивоа
стеченог знања;

Динамичке и агогичке ознаке и начин
интерпретације.

Меморисање нотног текста.

Имплементирање одређеног тембра
приликом интерпретације.

примењује шири спектар боја на
гитари (од „понтичела“ до „сул
таста“) у зависности од
карактера композиције;

Циклична дела (соната или варијације) –
приступ и реализација.

користи различите технике
меморисања текста;
самостално решава лакше
техничке проблеме у
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;
креира сопствени прсторед,
прилагођен индивидуалним
способностима и карактеру
композиције;

Приступ барокној музици и полифонији.
Хармонска и музичка анализа дела.
Музичко фразирање.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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 томе да се ученик
сигурно креће кроз већ сасвим брза темпа
(мм = 120).
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
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субјективно интерпретира
композиције уз слободу музичког
доживљаја одређену правилима
епохе и стила.

Ф.М. Тороба: Сонатина X. Турина: СОНАТА
У обзир долазе и развијене једноставачне
сонатне форме као што су:
М. Ђулијани: Grande ouvertire, 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.

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

Назив предмета

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА – ГИТАРА
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
Годишњи фонд часова

Први, други, трећи, четврти
35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:








ОБЛАСТ/ ТЕМА

Оспособљавање ученика за анализу текста.

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;

САДРЖАЈИ

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.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Вежбе за развијање меморије.
Сналажљивост и брзо реаговање.
Слушање музике у циљу упознавања
музичке литературе.

опажа релевантне музичке
елементе у циљу
интерпретације задате
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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.

Кључне речи: концентрација. опажање, анализа, континуирано кретање, примена

КЛАВИР
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Циљ учења предмета Клавирa 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 професионалног уметничког
школовања

Разред
Годишњи фонд часова

Први
105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:






–


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;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Унапређивање технике:
 хитрина прстију
 релаксација извођачког апарата
 економија покрета
 издржљивост
 ритмичка стабилност
 кантилена
 јасна хармонизација.
Техника удвојених интервала – октаве.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Извођење технички сложенијих
композиција са поштовањем свих задатих
параметара.
Интерпретација дела која припадају
различитим стиловима (од барока до XXI
века).
Елементи интерпретације:
темпо, динамика, фраза, агогика, израз,
педализација
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Координација са другим предметима у
коригује лоше извођење
функцији интерпретације.
у току свирања;
 повеже знање из
Врсте меморије:
теоријских музичких
 аналитичка,
предмета са елементима
интерпретације;
 визуелна,
 интерпретира
 аудитивна,
композицију технички и
 моторичка.
музички у стилу
Професионална и психолошка припрема
одређене епохе;
за јавни наступ.
 меморише текст
примењујући различите
Музичка имагинација и профилирање
начине памћења;
критеријума у области музичке естетике
 осмисли, уз помоћ
Скале и акорди
наставника концепцију
Све дурске, молске и хроматске лествице
извођења одређеног
у размаку октаве, терце, сексте и дециме
дела;
кроз четири октаве у шеснаестинама у
 пренесе на публику
пара- лелном кретању.
сопствени емоционални
Дупле октаве кроз две октаве у осминама
доживљај кроз
и кроз три октаве у триолама, у размаку
интерпретацију
октаве, терце, сексте и дециме у
музичког дела
паралелном кретању.
(изражајно свира);
Арпеђа: велико разлагање трозвука,
– својим речима објасни
доминантног и умањеног септакорда са
фазе припрема за јавни
обртајима, кроз четири октаве у
наступ;
шеснаестинама, паралелно .
 учествује на јавним
наступима у школи и ван
Етиде
ње;
 К.Черни: оп. 740, оп. 299 – избор
 критички вреднује
 Крамер-Билов: Етиде - избор
изведене композиције у
 Ф. Лист: оп. 1 - избор
односу на техничку
припремљеност и
 E.Нојперт: Етиде - избор
музичку освешћеност;
Полифоне композиције
 критички прати
 Ј. С. Бах: Трогласне инвенције ,
сопствени развој;
Француске свите - избор
 самостално вежба;
 Г. Ф. Хендл: Свите – избор
 поштује договорена
Сонате, концерти, композиције
правила понашања при
различитих стилова и дела домаћих
слушању и извођењу
композитора наведена су после
музике;
програма за 4. разред.
 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 (обавезан сонатни облик),
– Једна композиција по избору.
Испитни програм се изводи напамет
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Кључне речи: економичност покрета, врсте меморија, артикулација
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 професионалног уметничког школовања
Разред
Годишњи фонд часова

Други
105 часова (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:






–












–

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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

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 области музичке естетике.
Скале и акорди
Све дурске, молске и хроматске лествице
у размаку октаве, терце, сексте и дециме
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–




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.

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 фугеДобро 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;
- 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

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 професионалног уметничког школовања
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Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105 часова (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:






–












–



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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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).

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

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 области 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 четири октаве у
шеснаестинама.
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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.

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:
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
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 професионалног уметничког школовања
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Разред
Годишњи фонд часова

Четврти
99 часова (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:






–












–
–


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;
предложи наставнику
дела за свој репертоар
учествује на јавним
наступима у школи и ван
ње;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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).

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

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 области 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.
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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.

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 цисмол
– 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.
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
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ХАРМОНИКА
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
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
употребе свих регистара кроз потпуно овладавање различитим стиловима,
мотивисање ученика за самостални јавни наступ и наставак уметничког
школовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Први
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
–

ОБЛАСТ/ ТЕМА

чита и свира течно с листа
лакше вежбе са обе руке
или одвојено;

САДРЖАЈИ

Решавање техничких и музичких проблема.
Вежбе за:
– јачање прстију (нарочито 4. и 5. прста);

–

самостално изведе
различите врсте
артикулације које се
захтевају у музичком делу;

– подметање палца и брзо низање и
промену прсторедних група;
– повећање распона шаке.

примени различите
начине решавања
техничких и музичких

Припремне вежбе за веће интервале.

–

захтева приликом
свирања;

Проширење динамичке лествице као рад на
упознавању елемената правилне
интерпретације.

–

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
објасни значења термина
музичке форме;
јасно разликује врсте
украса и може да одсвира
различите врсте украса;

Изграђивање технике двогласа у полифоним
композицијама.

Анализа облика – дводелна песма, троделна
песма, прелудијум ...
Украси – двоструки предудар, групето,
трилер.
Читање с листа лаких композиција.
Овладавање разним техникама промене
регистара.
ИЗВОЂЕЊЕ 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
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–

–

–

негује културу тона кроз
критичко слушање свог и
туђег свирања;
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 техничку
припремљеност и музичку
освешћеност;

–

-критички прати
сопствени развој;

–

самостално вежба по
плану који је утврдио са
наставником;

–

поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;

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) басу или на мелодијском басу.

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 слободном избору
2. Полифона композиција
3. Циклична композиција
4. Техничка композиција по слободном избору
Кључне речи: транскрипција, транспоновање, арпеђо, регистри.
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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
употребе свих регистара кроз потпуно овладавање различитим стиловима,
мотивисање ученика за самостални јавни наступ и наставак уметничког
школовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Други
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
–

–

примени различите начине
решавања техничких и
музичких захтева
приликом свирања;

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
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 публику
сопствени емоционални
доживљај кроз
интерпретацију музичког
дела (изражајно свира);

САДРЖАЈИ

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.

самостално изведе
различите врсте
артикулације које се
захтевају у музичком делу;

–

–

ОБЛАСТ/ ТЕМА

Полиритмија – решавање основних
проблема.
Детаљнији рад на елементима полифоније
– глас, тема, имитација, 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.
Овладавање разним техникама промене
регистара.
Лествице

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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 132 и више

195

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
–

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.

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 басу.

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 слободном избору
2. Полифона композиција
3. Циклична композиција
4. Техничка композиција по слободном избору
Кључне речи: динамичко нијансирање, изражајност, транскрипција, украси.
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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 употребе свих регистара кроз потпуно овладавање
различитим стиловима, мотивисање ученика за самостални јавни наступ
и наставак уметничког школовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
–

чита и свира течно с
листа са обе руке;

–

повеже знање из
теорије музике,
хармоније и музичких
облика са елементима
интерпретације;

–

препозна период
настанка одређене
композиције;

–

спретно изведе
технички захтевније
композиције;

–

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;

САДРЖАЈИ

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.

самостално
хармонизује
једноставни тематски
материјал;

–

–

ОБЛАСТ/ ТЕМА

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.
Овладавање разним техникама промене
регистара.
ИЗВОЂЕЊЕ 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.
Арпеђо
Дурски и молски потпуни квинтакорд,
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–

–

–

критички прати
сопствени развој и
самостално опредељује
средства за његово
побољшање;
поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;
користи носиоце звука
за слушање музике.

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 басу.

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.
Јавни наступи: Обавезна 4 јавна наступа
Смотра
3. Лествице
4. Етида
Испит
5. Лирска композиција по слободном избору
6. Полифона композиција
7. Циклична композиција
8. Техничка композиција по слободном избору
Кључне речи: меморија, израз, агогика, импровизација.
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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 употребе свих регистара кроз потпуно овладавање
различитим стиловима, мотивисање ученика за самостални јавни наступ
и наставак уметничког школовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
–

ОБЛАСТ/ ТЕМА

чита и свира течно с листа
са обе руке;

–

повеже знање из теорије
музике, хармоније и
музичких облика са
елементима
интерпретације;

–

препозна период настанка
одређене композиције;

–

спретно изведе технички
најзахтевније композиције;

–

самостално транспонује
једноставније композиције
у блиске тоналитете;

–

појасни конструкцију дела
и да објасни значења
термина музичке форме;

–

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

САДРЖАЈИ

Самостално 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.
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, са нарочитим акцентом на музику
двадесетог века.
Потпуна самосталност у поставци и
примени регистара.
Транскрибовање композиција писаних за
друге инструменте у двадесетом веку.
Транспоновање једноставнијих
композиција.
Осамостаљивање ученика у свим
сегментима.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Пружање могућности самосталног избора
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.
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његово побољшање;
–

–

-критички учествује у
процени напредовања
других свирача;
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 156 и више
или у:

–

користи носиоце звука за
слушање музике.

- 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 басу.

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
– Лествице
– Етида или Соната старог мајстора ( Д.Скарлати, К.Сеижас, Ф.Купрен...)
Матурски испит
Испитни програм се изводи напамет.

Кључне речи: транспоновање, осамостаљивање, могућност избора.
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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, оспособљавање за
корепетиторску праксу и упознавање ученика са широм инструменталном и
вокалном литературом.
Први
35

Разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:




–

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

Решавање техничких и музичких проблема.

чита и свира течно с
листа вежбе одвојено и са
обе руке истовремено;

Вежбе за:

самостално изведе
различите врсте
артикулације које се
захтевају у музичком
делу;
индетификује одређене
проблеме и издвоји
важна места у
композицији коју чита;

–

брзо и тачно читање (парлато читање
пре свирања);

–

одлично познавање тоналитета;

–

уочавање више елемената у истом
моменту (тачности текста, динамике,
артикулације).

Читање с листа
композиција.

–

импровизује задату
мелодију;

–

спретно изведе технички
захтевније композиције;

–

самостално транспонује
композиције;



Основни принципи израде транскрипција
за хармонику на лакшим композицијама
клавирске и оргуљске литературе.

негује културу тона кроз
критичко слушање свог и
туђег свирања;

Транспоновање сложенијих композиција.



пренесе на публику
сопствени емоционални
доживљај кроз
интерпретацију
музичког дела
(изражајно свира);



критички прати
сопствени развој;



самостално вежба по
плану који је утврдио са
наставником;



поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;

Овладавање разним техникама промене
регистара.

Извоћачка редакција.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Кључне речи: тачност, брзина повезивање, интерпретација
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ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ФЛАУТА, КЛАРИНЕТ, САКСОФОН)
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
ФЛАУТА
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.
Први
105

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 самостално вежба, поштујући
одређене процедуре;


истражује начине чистог
свирања и свесно коригује
интонацију;



контролише квалитет тона у
свим регистрима;



примењује различите начине
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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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.
Aртикулацијеи динамика.
Музичка
агогика,фразирање,инвенција.
Различите музичке форме и
интерпретација различитих стилова.
Систематско и правилно вежбање.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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
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узајамног слушања;


Тонске вежбе
 Џ. Гилберт: Флексибилност
 Т. Вај: Тон
 М. Моиз: ''О звучности''
 K. Монтафија: Метода

користи предности
дигитализације у слушању и
извођењу музике;

 поштује музички бонтон.
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
 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.

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.
Други
105

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 континуирано бежба и
свесно планира дневни
рад који обухвата 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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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
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начине чистог свирања;
организованим у ту сврху.
 примењује различите
Скале:
артикулације у
Све дурске и молске лесвице квинтног и
зависности од природе
квартног круга.
композиције
Темпо извођења  = 108-120
 користи одговарајућа
Поставка лествице, велико
изражајна средства да
разлагање/развијање, акорди (тонични
би исказао различите
книнтакорд и доминантни/умањени
емоције;
септакорд) са разлагањем у обиму две
 изведе задане
октаве, терце, у низу и дупле, хроматска
композиције напамет,
лествица.
поштујући три
Хроматске лествице у целом регистру
елемента,
инструмента, у различитим ритмичким
аналитички,меморијски,
моделима (триоле, шеснаестине,
визуелни;
квинтоле и секстоле) са развијањем, са
 учествује на јавним
метрономом.
наступима концертима,
такмичењима;
Техничке вежбе
 испољава
 П. Тафанел – Ф. Гобер:
самопоуздање и
VIIдеоКомплетне методе, вежбе: 1,
музикалност кроз
2, 5, 7, 10;
интерпретацију;

М. Моиз: Дневне вежбе А, Б.
 критички вреднује
 Т. Вај: Техника.
изведене композиције;
 Џ. Гилберт: Секвенце
 свирањем у различитим
 Рајхарт: 7 дневних вежби
камерним ансамблима
примењује принцип
 П. Л. Граф: Check up - 20 основних
узајамног слушања;
студија
Тонске вежбе
 користи предности
дигитализације у
 Џ. Гилберт: Флексибилност
слушању и извођењу
 Т. Вај: Тон
музике;
 М. Моиз: ''О звучности''
 поштује музички
 K. Монтафија: Метода
бонтон.
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.
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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.
Трећи
105

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 самостално вежба,
поштујући одређене
процедуре;


ОБЛАСТ/ ТЕМА

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,
интерпретација различитих стилова.
Просвиравање репертоара на
преслушавањима, интерним и јавним
часовима, као и концертима
организованим у ту сврху.

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
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

САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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 ц1ц4,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
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самопоуздање и
музикалност кроз
интерпретацију;


критички вреднује
изведене композиције;



свирањем у
различитим камерним
ансамблима
примењује принцип
узајамног слушања;

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



користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
музике.
Обавезни минимум програма
 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.
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.
Четврти
99

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 самостално креира план
вежбања, користећи
познату литературу;
 свесно коригује
интонацију, истражује
начине чистог свирања;
 примењује различите
начине решавања

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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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.

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
 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

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
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 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.
КЛАРИНЕТ
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.
Први
105

Разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 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;
 комуницира са
корепетитором кроз музику;
 испољи креативност у
реализацији музичке
фантазије и естетике;
 критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност,
стилску препознатљивост и
емоционални утицај;
 самостално уочава и решава
музичке и техничке проблеме
у вежбању;
 свирањем у ансамблу
примени принцип узајамног
слушања;
 покаже иницијативу у

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ
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.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Скале и трозвуци:
Све дурске и молске скале кроз две и
три октаве са трозвуцима и
четворозвуцима свирати разложено
у темпу
= 70.
Хроматска скала.
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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.
Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
 20 етида
 2 комада уз пратњу клавира
 Један концерт (цео)
Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године
Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са тоничним трозвуком, доминантним и умањеним
септакордима
 2 етиде различитог карактера
 Комад уз пратњу 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

Други

Годишњи фонд часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
свира у опсегу од е мало до
ге3;
свира у комбинованим
артикулацијама стаката и
легата;
изведе одговарајуће технике
свирања на инструменту;
интерпретира 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
техничку припремљеност,
стилску препознатљивост и

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Флексибилност амбажуре у свим
регистрима.
Контрола прстију и језика код
свирања у брзом темпу.
Меморисање текста.
Континуирано обликовање тона,
интонација и стакато.
Динамика.
Музичка фраза.
Самостално штимовање
инструмента.
Свирање соло и у ансамблу.
Музички бонтон.
Скале и трозвуци:
Све дурске и молске скале кроз две и
три октаве са трозвуцима и
четворозвуцима свирати разложено
у темпу
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емоционални утицај;
= 80.
 самостално уочава и решава
Хроматска скала од е–г3 .
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.
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
Годишњи фонд часова

Трећи
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ / ТЕМА
САДРЖАЈИ
ученик ће бити у стању да:
Флексибилност амбажуре у свим
 свира у опсегу од е мало до
регистрима.
ге3;
Контрола прстију и језика код свирања
 свира у комбинованим
у брзом темпу.
артикулацијама стаката и
Меморисање текста.
легата;
Континуирано обликовање тона,
 изведе одговарајуће технике
интонација и стакато.
свирања на инструменту;
Динамика.
 интерпретира композицију у
Музичка фраза.
стилу епохе и композитора;
Самостално штимовање инструмента.
 комуницира са корепетитором
Свирање соло и у ансамблу.
кроз музику;
Музички бонтон.
 испољи креативност у
Скале и трозвуци:
реализацији музичке
Све дурске и молске скале кроз две и
фантазије и естетике;
три октаве са трозвуцима и
 критички вреднује изведене
четворозвуцима свирати разложено у
композиције у односу на
темпу
техничку припремљеност,
ИЗВОЂЕЊЕ
стилску препознатљивост и
= 90.
МУЗИКЕ
емоционални утицај;
Хроматску скалу свирати од е–а3
 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.
Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
 20 етида
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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.
Четврти
99

Разред
Годишњи фонд часова















ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
свира у опсегу од е мало до
ге3;
свира у комбинованим
артикулацијама стаката и
легата;
изведе одговарајуће технике
свирања на инструменту;
интерпретира 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
техничку 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

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Флексибилност амбажуре у свим
регистрима.
Контрола прстију и језика код
свирања у брзом темпу.
Меморисање текста.
Континуирано обликовање тона,
интонација и стакато.
Динамика.
Музичка фраза.
Самостално штимовање
инструмента.
Свирање соло и у ансамблу.
Музички бонтон.
Скале и трозвуци:
Све дурске и молске скале кроз две
и три октаве са трозвуцима и
четворозвуцима свирати
разложено у темпу
= 100.
Хроматску скалу свирати од е–а3
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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.
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.
САКСОФОН
Назив предмета

САКСОФОН

Циљ

Циључења предмета Саксофон је да код ученика кроз индивидуално
музичко искуство подржи развој моторичке синхронизације,
флексибилности и осетљивости, креативности, естетског
сензибилитетакаои мотивисање за наставак уметничког школовања.
Први
105

Разред
Годишњи фонд часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 свира у опсегу од б мало до
фис3;
 контролише дисање тј. узимање
ваздуха током свирања;
 свира у комбинованим
артикулацијама стаката и легата;
 изведе одговарајуће технике
свирања на инструменту;
 самостално уочава и решава
музичке и техничке проблеме у
вежбању;
 контролише интонацију у току
свирања;
 користи технике меморисања
текста;
 интерпретира композицију у
стилу епохе и композитора;
 комуницира са корепетитором
кроз музику;
 критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност,
стилску препознатљивост и
емоционални утицај;

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Флексибилност амбажуре у свим
регистрима.
Контрола прстију и језика код
свирања у брзом темпу.
Меморисање текста.
Обликовање тона, интонација и
стакато.
Динамика.
Самостално штимовање
инструмента.
Свирање соло и у ансамблу.
Музички бонтон.
Скале и трозвуци:
Све дурске и молске скале кроз
цео опсег инструмента, разложена
скала, терце, кварте, тонични
трозвуци и доминантни/умањени
четворозвуци , разложени
трозвуци и четворозвуци у темпу
= 70.
Хроматска скала.
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 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.

ЛИТЕРАТУРА
Етиде и техничке вежбе
 Ж. М. Лондекс – Техничке
вежбе, 1.и 2. књига
 М. Mул. 18 вежби и етида
 М. Mул. 48 (В.Ферлинг)
 А. Клозе. 25 техничких етида

Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
 15 етида
 3 комада уз пратњу клавира
Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године
Обавезна смотра технике на полугодишту (дурске и молске скале до 4 предзнака и једна техничка
етида).
Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са тоничним трозвуком, доминантним и умањеним
септакордима, терцама и разложеном скалом.
 2 етиде различитог карактера
 Комад или став цикличног дела уз пратњу клавира (изводи се напамет).
Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.
Назив предмета

САКСОФОН

Циљ

Циљ учења предмета Саксофон је да код ученика кроз индивидуално
музичко искуство подржи развој моторичке синхронизације,
флексибилности и осетљивости, креативности, естетског
сензибилитетакао и мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред
Годишњи фонд часова







Други
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
свира у опсегу од б мало до
фис3;
свира у комбинованим
артикулацијама стаката и
легата;
изведе одговарајуће технике
свирања на инструменту;
самостално уочава и решава
музичке и техничке проблеме
у вежбању;
користи технике меморисања
текста;

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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Скале и трозвуци:
контролише интонацију у
Све дурске и молске скале кроз цео
току свирања;
опсег инструмента, разложена
 интерпретира композицију у
скала, терце, дупле терце, кварте,
стилу епохе и композитора;
тонични трозвуци и
 комуницира са
доминантни/умањени
корепетитором кроз музику;
четворозвуци , разложени трозвуци
 испољи креативност у
и четворозвуци у темпу.
реализацији музичке
фантазије и естетике;
= 80.
 критички вреднује изведене
Хроматска скала од е–г3 .
композиције у односу на
техничку припремљеност,
стилску препознатљивост и
емоционални утицај;
 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.
Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима, велико
разлагање, терце, разложене терце и кварте
 20 етида
 3 комада уз пратњу клавира
Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године
Обавезна смотра технике на полугодишту (дурске и молске скале и једна техничка етида).
Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са свим наведеним елементима
 2 етиде различитог карактера
 Комад или став цикличног дела уз пратњу клавира (изводи се напамет)
Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.
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Назив предмета

САКСОФОН

Циљ

Циљ учења предмета Саксофон је да код ученика кроз индивидуално
музичко искуство подржи развој моторичке синхронизације,
флексибилности и осетљивости, креативности, естетског
сензибилитетакаои мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред
Трећи
Годишњи фонд часова
105
ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће
ОБЛАСТ / ТЕМА
САДРЖАЈИ
бити у стању да:
- свира у опсегу од б мало до ге3;
Постизање флексибилности
- свира аликвоте;
амбажуре у свим регистрима.
- изведе одговарајуће технике свирања
Постизање контроле прстију и
на инструменту;
језика код свирања у брзом темпу.
- самостално уочава и решава музичке
Меморисање текста.
и техничке проблеме у вежбању;
Континуирано обликовање тона,
- користи технике меморисања текста;
интонација и стакато.
- контролише интонацију у току
Динамика.
свирања;
Самостално штимовање
- интерпретира композицију у стилу
инструмента.
епохе и композитора;
Свирање соло и у ансамблу.
- комуницира са корепетитором кроз
Музички бонтон.
музику;
- испољи креативност у реализацији
ИЗВОЂЕЊЕ
Скале и трозвуци:
музичке фантазије и естетике;
МУЗИКЕ
Све дурске и молске скале кроз цео
- критички вреднује изведене
опсег инструмента, разложена
композиције у односу на техничку
скала, терце, дупле терце,разложене
припремљеност, стилску
терце, кварте, тонични трозвуци и
препознатљивост и емоционални
доминантни/умањени
утицај;
четворозвуци , разложени трозвуци
- свирањем у ансамблу примени
и четворозвуци у темпу
принцип узајамног слушања;
= 90.
- покаже иницијативу у организацији
Хроматску
скалу свирати кроз цео
заједничких проба;
опсег
инструмента
- учествује на јавним наступима у
школи и ван ње;
- испољи самопоуздање у току јавног
наступа;
- поштује договорена правила
понашања при слушању и извођењу
музике.
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
Обавезна смотра технике на полугодишту (све дурске и молске скале, једна техничка етида и једна
мелодијска етида).
Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са свим елементима
 2 етиде различитог карактера
 Комад или став цикличног дела уз пратњу клавира (изводи се напамет)
Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.
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Назив предмета

САКСОФОН

Циљ

Циљ учења предмета Саксофон је да код ученика кроз индивидуално
музичко искуство подржи развој моторичке синхронизације,
флексибилности и осетљивости, креативности, естетског
сензибилитетакаои мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

- свира у опсегу од б мало до а3;
Флексибилност амбажуре у свим
- изведе одговарајуће технике
регистрима.
свирања на инструменту;
Контроле прстију и језика код свирања
- самостално уочава и решава музичке
у брзом темпу.
и техничке проблеме у вежбању;
Меморисање текста.
- користи технике меморисања текста;
Континуирано обликовање тона,
- контролише интонацију у току
интонација и стакато.
свирања;
Динамика.
- интерпретира композицију у стилу
Самостално штимовање инструмента.
епохе и композитора;
Свирање соло и у ансамблу.
- комуницира са корепетитором кроз
музику;
Скале и трозвуци:
- испољи креативност у реализацији
Све дурске и молске скале кроз цео
ИЗВОЂЕЊЕ
музичке фантазије и естетике;
опсег инструмента, разложена скала,
МУЗИКЕ
- критички вреднује изведене
терце, дупле терце,разложене терце,
композиције у односу на техничку
кварте, разложене кварте, тонични
припремљеност, стилску
трозвуци и доминантни/умањени
препознатљивост и емоционални
четворозвуци , разложени трозвуци и
утицај;
четворозвуци у темпу
- свирањем у ансамблу примени
= 100.
принцип узајамног слушања;
Хроматску скалу свирати од е–а3
- 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.
Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са свим елементима
 20 етида
 2 комада уз пратњу клавира
 Концерт или циклично дело
Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године
Смотра технике (све дурске и молске скале и један став концерта или цикличног дела)
Матурски испит
Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон
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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
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ



Оспособљавање ученика за анализу
одсвира без прекида и
текста.
задржавања задани
нотни текст
Сагледавање текста у целини –
једноставнијег
опажање музичких елемената.
садржаја;
 анализира текст и
Континуирано кретање кроз текст без
унутрашњим слухом
прекида или задржавања.
чује мелодијске и
хармонске покрете;
Упутства за отклањање грешака.
 примењује добијена
упутства за решавање
Развој унутрашњег слуха и повезивање
одређене текстуалне
стеченог знања из других предмета.
проблематике;
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
 опажа релевантне
Вежбе за развијање меморије.
музичке елементе у
циљу интерпретације
Сналажљивост и брзо реаговање.
задате деонице;
 проналази начине за
Упознавање са деоницама инструмента
самостално вежбање;
у камерној и оркестарској литератури.
 покаже самопоуздање и
сналажљивост у
Слушање музике у циљу упознавања
кретању кроз текст;
музичке литературе.
 препозна дела и
деонице инструмента у
камерним и
оркестарским
композицијама.
Кључне речи: концентрација, опажање,анализа,континуирано кретање, примена.
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ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ТРУБА, TРОМБОН, ХОРНА)
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
ТРУБА

Назив предмета
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
Годишњи фонд часова

Први
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 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
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
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.
Обавезни минимум програма
 све дурске и молске скале
 2 различите школе етида
 4 композиције уз клавирску пратњу

САДРЖАЈИ
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.
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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.
Назив предмета
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
Годишњи фонд часова

Други
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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музичке изражајности.
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.

Назив предмета
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
Годишњи фонд часова

Трећи
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 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

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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проналази нове начине
за комбиновање
информација, знања и
стечених вештина;
 користи предности
дигитализације и
формира критеријуме за
избор програма и
репертоара.
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.
Назив предмета
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
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 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;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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
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шеснаестинама и различитим
користи предности
артикулацијама.
дигитализације и
присуствује концертима
класичне музике те
формира сопствени
критеријум и упознаје
репертоар.
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.
ТРОМБОН

Назив предмета

ТРОМБОН

Циљ

ЦИЉ учења предмета Тромбон је да код ученика развију знања и вештине
неопходне за разумевање и извођење музике у солистичком, камерном и
оркестарском свирању, као и мотивацију за наставак школовања на
високообразовним установама.

Разред
Први
Годишњи фонд часова
105 часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:













шири регистар инструмента;
примењује кварт вентил;
отвара доњни регистар без и
са кварт вентилом;
контролше интонацију;
користи помоћне позиције;
примењује стилска правила
везана за епоху дела која
свира;
изведе све динамичке и
логичке захтеве у
композицији;
самостално се припрема за
наступ;
комуницира - ''дише'' заједно
са корепетитором;
пренесе на публику свој
доживљај кроз
интерпретацију музичког
дела;
повезано свира фразе у
оквиру композиције и не
ремети музички ток;

САДРЖАЈИ
Ширење горњег и доњег регистра.
Коришћење кварт вентила кроз вежбе које
отварају доњи регистар.
Неговање лепог тона у свим динамикама.
Свирање оркестарских деоница самостално
или у оквиру секцијских проба.
Скале и трозвуци.
Све дурске и молске скале у оквиру дуодециме
или две октаве (у зависности од способности
ученика)
Тонични и доминантни септакорд.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ЛИТЕРАТУРА
Дневне вежбе и етиде
 К. Копраш: Етиде I свеска
 Џ. Борднер: Етиде II свеска
 Б. Слокар: избор дневних вежби
 Б. Слокар: Скале II свеска
 Р. Милер: Техничке студије I
 Арбан: Техничке вежбе.
Комади
 Р. Клерис: Конкурсни соло
 Р. Клерис: Пријер
 А. Крепин: Баладе Перигор
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С. Гордон: Ледени брег.

Циклична дела:
 Џ. Е. Гаљар: Соната по избору.
Обавезни мининмум програма
Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.
Јавни наступи
Обаевзна два јавна наступа у току школске године.
Пожењно једно такмичење у току школске године.
Програм смотре:
 Једна смотра у току првог полугодишта – програм:
 Две скале (дурска и молска)
 Тонични трозвуци и доминантни септакорд напамет
 Две етиде различитог карактера
Програм испита:
 Две скале (дурска и молска)
 Тонични трозвуци и доминантни септакорд напамет
 Две етиде различитог карактера
 Једна композиција са клавиром

Кључне речи: регистар, кварт вентил, стилске епохе, динамика, агогика.
Назив предмета

ТРОМБОН

Циљ

ЦИЉ учења предмета Тромбон је да код ученика развију знања и вештине
неопходне за разумевање и извођење музике у солистичком, камерном и
оркестарском свирању, као и мотивацију за наставак школовања на
високообразовним установама.

Разред
Други
Годишњи фонд часова
105 часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:












свира обликованим
(лепим) тоном;
контолише амбажуру;
контролише дисање;
прецизно користи атак
(вежбе за језик);
тачно интонира у
проширеном регистру;
свесно исправља постојеће
грешке истражујићи нове
начине свирања;
коригује интонацију у
току свирања преко
позције или штим цуга;
свира у различитим
камерним саставима
поштујући принцип
узајамног слушања;
учествује у раду дувачких
и симфонијских оркестара
у школи и ван ње;
поштује правила при
слушању и ивођењу
музике.

САДРЖАЈИ
Амбажура, атак и дисање у проширеном
регистру.
Изједначен квалтиет свих регистара.
Обрада тонских и техничких вежби у циљу
савладавања програма.
Грешке у свирању – разлози и начини
исправљања.
Самостално штимовање.
Заједничко свирање у различтим камерним
саставима и оркестрима.
Музички бонтон.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Скале и трозвуци.
Све дурске и молске скале у четвртинама и
осминама, шеснаестинама у оквиру
дуодециме или две октаве (у зависности од
способности ученика)
Разложени тонични трозвуци, доминантни и
умањени четворозвуци у истим нотним
вредностима у којима се свирају скале.
Кључеви
Читање литературе у тенор кључу.
Дневне вежбе и етиде.
 Б. Слокар: Избор дневних вежби
 Б. Слокар: Скале II свеска
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Р. Милер: Техничке студије I и II
К. Копраш: Етиде I свеска
Арбан: Дневне вежбе.

Комади
 П. М. Дибуа: Кортеж
 Д. Деванжер: Хумореска
 Д. Убер: Романса
 К. Курипински: Каватина
Циклична дела:
 Џ. Е. Гаљар: Соната по избору.
 А. Вивалди: Соната по избору.
Обавезни мининмум програма
Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.
Јавни наступи
Обаевзна два јавна наступа у току школске године.
Пожењно једно такмичење у току школске године.
Програм смотре:
Једна смотра у току првог полугодишта – програм:
 Две скале (дурска и молска, пожељно кроз две октаве)
 Тонични трозвуци и доминантни септакорд напамет
 Две етиде различитог карактера (техничка и мелодијска)
Програм испита:
 Две скале (дурска и молска)
 Две етиде различитог карактера
 Једна композиција са клавиром

Кључне речи: Проширени регистар, технике свирања, интонација, камерно свирање, муички бонтон.
Назив предмета
Циљ

ТРОМБОН
ЦИЉ учења предмета Тромбон је да код ученика развију знања и вештине
неопходне за разумевање и извођење музике у солистичком, камерном и
оркестарском свирању, као и мотивацију за наставак школовања на
високообразовним установама.

Разред
Трећи
Годишњи фонд часова
105
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:








критички вреднује лепоту
свог тона;
активно учествује у
коректури ''назалних''
тонова;
примени различите начине
решавања техничких
проблема;
користи сва своја претходна
знања у обликовању дела
која свира;
свира програм напамет;
учествује на јавним
наступима у школи и ван
ње;
испољава самопоуздање у
току јавног наступа;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Овладавање лепим тоном усвим регистрима.
Техничко напредовање ученика
Фразирањеи неговање лепог тона.
Активно (вођено) слушање и анализа стилских
одлика и интерпретације дела које свира.
Скале и трозвуци.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Изводи све дурске и молске скале у оквиру две
октаве.
Разложени тонични трозвуци, доминантни и
умањени четворозвуци.
Дневне вежбе и етиде
 Б. Слокар: Избор дневних вежби,
Скале II свеска
 Р. Милер: Свеска III
 К. Копраш: Етиде II свеска
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иводи оркестарских сола;
поштује правила при
слушању и ивођењу музике.

M. Шлозберг: Дневне вежбе

Комади
 Џ. Кјурноу: Фантазија за тромбон
 Е. Паудер: Позната арија
 В. Блажевић: Концертни скеч бр. 5
Циклична дела:
 Џ. Е. Гаљар: Соната по избору.
 Џ. Ф. Телеман: Соната ф-мол
 Б. Марчело: Соната
е-мол
 Н. Р. Корсаков: Концерт за тромбон у Б-дуру

Обавезни мининмум програма
Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.
Јавни наступи
Обаевзно 4 јавна наступа у току школске године.
Пожењно једно такмичење у току школске године.
Програм смотре:
Једна смотра у току првог полугодишта – програм:
 Две скале (дурска и молска, кроз две октаве)
 Тонични трозвуци и доминантни и умањени четворозвук
 Две етиде различитог карактера (техничка и мелодијска)
Програм испита:
 Две скале (дурска и молска)
 Две етиде различитог карактера
 Једна композиција са клавиром
 Једно циклично дело са клавиром

Кључне речи: тон, фраза,свирање напамет, јавни наступ.
Назив предмета

ТРОМБОН

Циљ

ЦИЉ учења предмета Тромбон је да код ученика развију знања и вештине
неопходне за разумевање и извођење музике у солистичком, камерном и
оркестарском свирању, као и мотивацију за наставак школовања на
високообразовним установама.

Разред
Четврти
Годишњи фонд часова
99 часова
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:









свира све научене
тоналитете са новим
техничким захтевима;
свира у свим регистрима;
самостално коригује
грешке у свирању;
изражава став о
изведеним
композицијама у односу
на техничку
припремљеност и
интерпретацију;
изводи дела у стилу
композитора и епохе;
изводи окрестарска сола;
покаже иницијатуву за
јавно свирање.

САДРЖАЈИ
Техничко напредовање ученика кроз дневне
вежбе.
Прецизно свирањре скала у целокупном
регистру инструмента.
Грешке у свирању – узрок и коректура истих.
Фразирање кроз леп тон и микродинамику.
Развијање мотивације за јавним наступима.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Скале и трозвуци.
Изводи све дурске и молске скале у оквиру
две октаве.
Разложени тонични трозвуци, доминантни и
умањени четворозвуци
Кључеви.
Етиде у алт и тенор кључу.
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Дневне вежбе и етиде.
 Б. Слокар: Избор дневних вежби
Скале II свеска
 Р. Милер: Свеска III
 К. Копраш: Етиде II свеска
 M. Шлозберг: Дневне вежбе
 Ј. Рошу: Мелодијске етиде књига I
 Ф. Вобарон: Етиде
Комади
 К. Сен-Санс: Каватина
 К. М. Вебер: Романса
 А. Жулиман: Морсо симфоник
Циклична дела:
 Џ. Е. Гаљар: Соната по избору.
 А. Вивалди: Соната по избору
 А. Вивалди: Концерт
а-мол
 Ф. Давид: Кончертино оп. 4
Дело словенског или српског композитора
по избору.
Обавезни мининмум програма
Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.
Јавни наступи
Обаевзно 4 јавна наступа у току школске године.
Пожељно што више јавних наступа и такмичења у току школске године, јер се ученик тако спрема за пријемни
испит и пријемни на музичкој академији.
Програм смотре:
 Једна смотра у току првог полугодишта – програм:
 Две скале (дурска и молска, кроз две октаве)
 Тонични трозвуци и доминантни и умањени четворозвук
 Две етиде различитог карактера (техничка и мелодијска)
 Једна композиција уз пратњу клавира из програма за матурски испит.
Матурски испит

Кључне речи: Јавни наступи, регистар инсрумента, леп тон, микродинамика
ТУБА

Назив предмета
Циљ

ТУБА
ЦИЉ учења предмета Туба 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 часова (3 часа недељно)
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:





контролише технику
прстију;
оплемени тон и примењује
нон-прес у ширењу горњег
и доњег регистра;
контролише дисање,
амбажуру, атак и
интонацију;
контролише промену
артикулације и динамике;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Интонирање интервала узлазно и силазно
(хроматски).
Рад на техници прстију.
Флексибилност и функционалност амбажуре
и рад на култури тона уз ширење и
изједначеност регистара.
Промена артикулације и контрола
динамике.
Развијање физичке и менталне
издржљивости.
Развијање радне дисциплине која изискује
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систематичност, студиозност и апсолутну
наштима самостално и
посвећеност.
прецизно инструмент –
Музичка форма и интерпретација
тубу;
различитих стилова.
 вежба самостално и свесно
исправља постојеће
СКАЛЕ
грешке;
Дурске и молске скале уполовинским и
 интерпретира
четвртинским нотним вредностима, са
композицију у стилу епохе
тоничним трозвукоми доминантним и
и композитора;
умањеним септакордима.
 испољи сопствене емоције
кроз интерпретацију;
 иницира организацију
проба;
 испољи самопоуздање у
току јавног наступа;
 користи предности
дигитализације у слушању
и извођењу музике и
изграђује сопствене
естетске критеријуме.
Обавезни минимум програма
 дурске и молске скале до четири предзнака
 избор из две различите школе етида (техничка и мелодијска)
 4 композиције уз клавирску пратњу
Јавни наступи
Обавезна су 2 јавна наступа у току школске године ( 1 у полугодишту)
Програм испита
 Једна лествица по избору предметног наставника (напамет);
 Две етиде различитог карактера;
 Једна композиција – комад напамет.


Кључне речи контролише дисање, техника прстију, амбажура, ширење регистара, интонирање
интервала, физичка и ментална издржљивост.
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Назив предмета
Циљ

ТУБА
ЦИЉ учења предмета Туба 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
Годишњи фонд часова

Други
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:









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;
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.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
Интерпретације различитих стилова и
развој сопствехих критеријума.
Развој ученика за солистичко, камерно и
оркестарско свирање.
Музички бонтон.
Скале
Све дурске и молске скале у четвртинским
и спорим осминским нотним вредностима
са тоничним трозвуком и доминантним и
умањеним септакордима.
ЛИТЕРАТУРА
 Р. Кицер: Школа за тубу I део
 Ц. Копраш: 60 изабраних етида (избор)
 Ј. Б. Арбан: Етиде(избор)
 Лакши комади по избору наставника и
могућностима ученика, на пример:
 Грегсон избор од 20 комада за тубу,
 Ханмер: Состенуто.
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 или 1 молска скала ( напамет)
 1 техничка етида
 1 мелодијска етида
 1 композиција уз клавирску пратњу ( напамет)

Кључне речи:оплемени тон,култура тона, амбажура, техника прстију, изједначеност регистара,
артикулација, микродинамика.
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Назив предмета
Циљ

TУБА

Разред
Годишњи фонд часова

Трећи
105













ЦИЉ учења предмета Туба 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.

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
оплемени тон и примењује
нон прес у ширењу горњег и
доњег регистра;
контролише технику дисања
у циљу постизања физичке
издржљивост;
контролише моторику десне
руке;
свира све артикулације и
примени микродинамику;
испољи емоционални
сензибилитет, креативне
способности и јача поверење
у властите способности;
побољша краткорочну и
дугорочну меморију,
концентрацију и сценску
самоконтролу отклањајући
страх од неуспеха;
испољи виши ниво
креативности, способност
импровизације и проналази
нове начине за комбиновање
информација, знања и
стечених вештина;
користи предности
дигитализације и формира
критеријуме за избор
програма упознајући
репертоар за хорну.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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 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.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Скале
Све дурске и молске у обиму до две октаве;
хроматске скале.
Тоничне, доминантне и умањене септакорде са
обртајима свирати у осминама и различитим
артикулацијама.
ЛИТЕРАТУРА
 Р. Кицер: Школа за тубу I део
 Ц. Копраш: 60 изабраних етида (први део
до краја)
 Ј. Б. Арбан: Етиде (избор)
 Комади по избору наставника и
могућностима ученика
 Е. Сакс: Кончертино за бас Еф-Бе
 Г. Вихтл: Кончертино за бас Еф-Бе
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 или 1 молска скала ( напамет)
 1 техничка етида
 1 мелодијска етида
 циклично дело или тема са варијацијама ( напамет)

Кључне речи: оплеменити тон, амбажура, дневне вежбе, меморија, импровизација, критичко
мишљење.
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Назив предмета
Циљ

ТУБА
ЦИЉ учења предмета Туба је да код ученика развије знања и
вештине неопходне за разумевање и извођење музике у солистичком,
камерном и оркестарском свирању, као и за наставак школовања на
високообразовним установама.

Разред
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

Усавршавање и развијање технике свирања
контролише амбажуру,
дневних вежби уз контролу интонације,
дисање, интонацију,
артикулације и динамике.
динамику, фразирање, и
Култура тона и техника прстију.
агогику;
Развој меморије, унутрашњег слуха и способност
 испољи висок ниво
импровизације.
креативности,
Стилска интерпретација и развој сопствених
сензибилитета и
критеријума.
способност импровизације
Развијање поверења у властите способности и
у свирању;
јачање самосталности.
 проналази нове начине за
Скале
комбиновање информација,
Све дурске и молске у обиму две октаве;
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
знања и стечених вештина у
хроматске скале.
свирању;
Тоничне, доминантне и умањене септакорде са
 развија самопоуздање и
обртајима свирати у шеснаестинама и различитим
самопоштовање;
артикулацијама.
 користи предности
дигитализације и
присуствује концертима
класичне музике те
формира сопствени
критеријум и упознаје
репертоар.
Обавезни минимум програма
 све дурске и молске скале
 2 различите школе етида
 4 композиције уз клавирску пратњу
 1 циклично дело
Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године ( 2 у полугодишту)
Матурски испит


Кључне речи: амбажура, дневне вежбе, меморија, импровизација, критичко мишљење,
самосталност,култура тона и техника прстију.
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ХОРНА

Назив предмета
Циљ

ХОРНА
ЦИЉ учења предмета Хорна 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
Годишњи фонд часова

Први
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:















користи кварт вентил и
савлада свирање на дуплој
ЕФ/БЕ хорни;
контролише технику
прстију;
оплемени тон и примењује
нон-прес у ширењу горњег
и доњег регистра;
контролише амбажуру,
дисање, атак и интонацију;
транспонује из ЕФ штима
у ЕС и ДЕ;
контролише промену
артикулације и динамике;
свира вентил трилере;
наштима самостално и
прецизно дуплу ЕФ/БЕ
хорну;
вежба самостално и свесно
исправља постојеће
грешке;
интерпретира
композицију у стилу епохе
и композитора;
испољи сопствене емоције
кроз интерпретацију;
иницира
организацијупроба;
испољи самопоуздање у
току јавног наступа;
користи предности
дигитализације у слушању
и извођењу музике и
изграђује сопствене
естетске критеријуме.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Свирање на дуплој ЕФ/БЕ хорни.
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 вентил трилера.
Развијање физичке и менталне
издржљивости.
Развијање радне дисциплине која изискује
систематичност, студиозност и апсолутну
посвећеност.
Музичка форма и интерпретација различитих
стилова.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Скале
Све дурске и молске у обиму дуодециме или
две октаве, са обртајима квинтакорада и
доминантним и умањеним септакордима у
темпу брзих четвртина.

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)
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Кључне речи: дупла хорна, техника прстију, амбажура, ширење регистара, транспоновање, вентил
трилери, физичка и ментална издржљивост.

Назив предмета
Циљ

ХОРНА
ЦИЉ учења предмета Хорна 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
Годишњи фонд часова

Други
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 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;
 транспонује из ЕФ
штима у Е и ЦЕ;
 свира усне трилере у
лаганом темпу;
 контролише интонацију
пригушених тонова, уз
правилно и спретно
коришћење десне шаке
у корпусу;
 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.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
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.
Усавршавање технике пригушеног
тона.
Интерпретације различитих стилова и
развој сопствехих критеријума.
Музички бонтон.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Скале
Све дурске и молске у обиму дуодециме
или две октаве.
Тонични, доминантни и умањени
септакорди са обртајима у спорим
осминама и различитим
артикулацијама.
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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,
техника пригушеног тона, артикулација, микродинамика.

Назив предмета
Циљ

ХОРНА
ЦИЉ учења предмета Хорна 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
Годишњи фонд часова

Трећи
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 оплемени тон и
примењује нон прес у
ширењу горњег и доњег
регистра;
 контролише технику
дисања и стекне
физичку издржљивост,
 контролише моторику
леве руке;
 свира све артикулације
и примени
микродинамику;
 транспонује из ЕФ
штима у ГЕ и А;
 примени технику
свирања двоструког
језика;
 свира усне трилере;
 испољи емоционални
сензибилитет,
креативне способности
и јача поверење у
властите способности;
 побољша краткорочну и
дугорочну меморију,
концентрацију и
сценску самоконтролу

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

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 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 различитим
артикулацијама.
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отклањајући страх од
неуспеха;
 испољи виши ниво
креативности,
способност
импровизације и
проналази нове начине
за комбиновање
информација, знања и
стечених вештина;
 користи предности
дигитализације и
формира критеријуме за
избор програма
упознајући репертоар за
хорну.
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.
Назив предмета
Циљ

ХОРНА
ЦИЉ учења предмета Хорна 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
Годишњи фонд часова

Четврти
99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
 контролише амбажуру,
дисање, интонацију,
динамику, фразирање, и
агогику;
 транспонује из ЕФ
штима у БЕ бас и БЕ алт;
 примени технику
свирања троструког
језика;
 испољи висок ниво
креативности,
сензибилитета,

ОБЛАСТ/ ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Технике свирања дневних вежби уз
контролу интонације, артикулације и
динамике.
Култура тона и техника прстију.
Метода транспоновања.
Техника свирања троструког језика.
Развој меморије, унутрашњег слуха и
способност импровизације.
Стилска интерпретација и развој
сопствених критеријума.
Градња поверења у властите
способности и јачање самосталности.
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способност
импровизације у
Скале
свирању;
Све дурске и молске у обиму две
октаве; хроматске скале.
 проналази нове начине
Тоничне, доминантне и умањене
за комбиновање
септакорде са обртајима свирати у
информација, знања и
шеснаестинама и различитим
стечених вештина у
артикулацијама.
свирању;
 развија самопоуздање и
самопоштовање;
 користи предности
дигитализације и
присуствује концертима
класичне музике те
формира сопствени
критеријум и упознаје
репертоар.
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
Кључне речи: амбажура, дневне вежбе, транспоновање, троструки језик,меморија, импровизација,
критичко мишљење, самосталност.
ЧИТАЊЕ С ЛИСТА – ЛИМЕНИ ДУВАЧИ
Назив предмета

ЧИТАЊЕ СА ЛИСТА

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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 одсвира без прекида и
задржавања задани
нотни текст
једноставнијег
садржаја;
 анализира текст и
унутрашњим слухом
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
чује мелодијске и
хармонске покрете;
 примењује добијена
упутства за решавање
одређене текстуалне
проблематике;
 транспонује у

САДРЖАЈИ
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.
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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.
Обавезни минимум програма
-10 етида
-2 композиције за камерно музицирање
-10 оркестарских сола
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.
УДАРАЉКЕ
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Назив предмета

УДАРАЉКЕ

Циљ

Циљ учења предмета Удараљке 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

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
–

–
–

правилно седи и стоји за
инструментом, поставља
руке у гард и држи палице
не угрожавајући своје
здравље;
контролише квалитет тона;
изводи ритмичке фигуре

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ

САДРЖАЈИ

Поставка руку у гард са четири
палице за мелодијским удараљкама.
Квалитет тона у зависности од
техничких захтева.
Основе коришћења педала на
вибрафону.
Једноструки и двоструки ударац уз
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самостално;
–

примењује ознаке за
динамичко нијансирање

–

свира композиције у парном
и непарном метру;

–
–

изводи акцентоване ноте;
свира етиде и комаде за
добош, тимпане, ксилофон,
маримбу и вибрафон, соло
или уз пратњу клавира;
прати развој сопствене
координације и моторике
кроз свирање;
пише распоред руку за
тимпане и мелодијске
удараљке;
поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике;
користи медије који су на
располагању у сврху свог
музичког развоја (за
слушање музике, гледање
концерата итд.).


–
–
–

МУЗИКЕ

коришћење одбитка са посебним
освртом на положај тела и руку.
Ритмичке фигуре: комплексније
комбинације свих до сада научених
ритмичких фигура
Динамичко нијансирање
Техничке вежбе за:
 четири палице;
 једноструке и двоструке
ударце;
 акцентовање;
 извођење вирбла и његову
примену;
 извођење флема
(једноаструки предударац) и
његову примену;
 извођење дрега (двоструки
предударац) и његову
примену.
Основни рудименти који садрже
обрађену тематику.
Скале:
Дурски и молски тоналитети,
трозвуци и четворозвуци на тоници
са обртајима, хроматска скала.

Обавезни минимум програма:
 пет композиција за добош рудименталног приступа,
 пет композиција за добош класичног приступа,
 четири композиције за тимпане,
 четири композиције за маримбу,
 четири композиције за ксилофон,
 три композиције за вибрафон.
Јавни наступи : два јавна наступа у току школске године
Испитни програм:
 једна композиција за добош рудименталног приступа,
 једна композиција за добош класичног приступа,
 једна композиција за тимпане,
 једна композиција за ксилофон,
 једна композиција за маримбу,
 једна композиција за вибрафон,
 једна композиција за инструмент или сет удараљки по слободном избору.
Напомене:
Најмање једна композиција из програма мора бити уз пратњу клавира.
Композиције могу бити саставни део свите или концерта.
Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за мелодијске удараљке напамет.
Кључне речи: Тон, ритам, слушање музике, свирање, музички бонтон.
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Назив предмета

УДАРАЉКЕ

Циљ

Циљ учења предмета Удараљке 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

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
–

–

–

ОБЛАСТ

Основе технике са четири палице на
мелодијским удараљкама.

свира композиције са четири
палице за мелодијске
удараљке основног
техничког нивоа;

Основе технике за три тимпана.
Коришћење педала на вибрафону.

свира композиције за три
тимпана основног техничког
нивоа;
правилно седи и стоји за
инструментом, поставља
руке у гард и држи палице
не угрожавајући своје
здравље;

Квалитет тона у зависности од
техничких захтева.
Уводне вежбе за троструки
предудар.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

–

контролише квалитет тона;

–

примењује ознаке за
динамичко нијансирање;

–

примењује основе технике
педала на вибрафону ;

–

свира етиде и комаде за
добош, тимпане, ксилофон,
маримбу и вибрафон, соло
или уз пратњу клавира;



прати развој сопствене
координације и моторике
кроз свирање;

–

самостално пише распоред

САДРЖАЈИ

Једноструки и двоструки ударац уз
коришћење одбитка са посебним
освртом на положај тела и руку.
Ритмичке фигуре: комплексније
комбинације свих до сада научених
ритмичких фигура
Динамичко нијансирање
Техничке вежбе за:



четири палице;
једноструке и двоструке
ударце;
 акцентовање;
 извођење вирбла и његову
примену;
 извођење флема
(једноаструки предударац) и
његову примену.
 извођење дрега (двоструки
предударац) и његову
примену.
Основни рудименти који садрже
239

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

–

–

руку за тимпане и
мелодијске удараљке;

обрађену тематику.

поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике;

Скале:

користи медије који су на
располагању у сврху свог
музичког развоја (за
слушање музике, гледање
концерата итд.).

Дурски и молски тоналитети,
трозвуци и четворозвуци на тоници
са обртајима, хроматска скала.

Обавезни минимум програма:
 пет композиција за добош рудименталног приступа,
 пет композиција за добош класичног приступа,
 пет композиција за тимпане,
 четири композиције за маримбу,
 четири композиције за ксилофон,
 четири композиције за вибрафон.
Јавни наступи : два јавна наступа у току школске године
Испитни програм:
 једна композиција за добош рудименталног приступа,
 једна композиција за добош класичног приступа,
 једна композиција за тимпане,
 једна композиција за ксилофон,
 једна композиција за маримбу,
 једна композиција за вибрафон,
 једна композиција за инструмент или сет удараљки по слободном избору.
Напомене:
Најмање једна композиција из програма мора бити уз пратњу клавира.
Композиције могу бити саставни део свите или концерта.
Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за мелодијске удараљке напамет.
Кључне речи: Тон, ритам, слушање музике, свирање, музички бонтон.
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Назив предмета

УДАРАЉКЕ

Циљ

Циљ учења предмета Удараљке 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
105 часова
ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
– свира композиције са четири
палице за мелодијске
удараљке;
– свира композиције за четири
тимпана основног техничког
нивоа;
– правилно седи и стоји за
инструментом, поставља
руке у гард и држи палице
не угрожавајући своје
здравље;
– контролише квалитет тона;
– примењује комплексније
ознаке за динамичко
нијансирање;
– примењује основе технике
демфованња палицама на
вибрафону ;
– свира етиде и комаде за
добош, тимпане, ксилофон,
маримбу и вибрафон, соло
или уз пратњу клавира;
 прати развој сопствене
координације и моторике
кроз свирање;
– поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике;
– користи медије који су на
располагању у сврху свог
музичког развоја (за
слушање музике, гледање
концерата итд.).

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Техника са четири палице на
мелодијским удараљкама.
Основе технике за четири тимпана.
Основе демфовања палицама на
вибрафону.
Троструки предударац.
Квалитет тона у зависности од
техничких захтева.
Једноструки и двоструки ударац уз
коришћење одбитка са посебним
освртом на положај тела и руку.
Ритмичке фигуре: комплексније
комбинације свих до сада научених
ритмичких фигура
Динамичко нијансирање
Техничке вежбе за:
 четири палице;
 једноструке и двоструке
ударце;
 акцентовање;
 извођење вирбла и његову
примену;
 извођење флема
(једноаструки предударац) и
његову примену.
 извођење дрега (двоструки
предударац) и његову
примену.
 извођење троструког
предударца и његову
примену.
Рудименти који садрже обрађену
тематику.
Скале:
Дурски и молски тоналитети,
трозвуци и четворозвуци на тоници
са обртајима, хроматска
скала.

Обавезни минимум програма:
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 пет композиција за добош рудименталног приступа,
 пет композиција за добош класичног приступа,
 пет композиција за тимпане,
 четири композиције за маримбу,
 четири композиције за ксилофон,
 четири композиције за вибрафон.
Јавни наступи : два јавна наступа у току школске године
Испитни програм:
 једна композиција за добош рудименталног приступа,
 једна композиција за добош класичног приступа,
 једна композиција за тимпане,
 једна композиција за ксилофон,
 једна композиција за маримбу,
 једна композиција за вибрафон,
 једна композиција за инструмент или сет удараљки по слободном избору.
Напомене:
Најмање једна композиција из програма мора бити уз пратњу клавира.
Композиције могу бити саставни део свите или концерта.
Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за мелодијске удараљке напамет.
Кључне речи: Тон, ритам, слушање музике, свирање, музички бонтон.

Назив предмета

УДАРАЉКЕ

Циљ

Циљ учења предмета Удараљке 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
99 часова
ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће
бити у стању да:
– свира композиције са четири
палице за мелодијске
удараљке;
– свира композиције за четири
тимпана;
– правилно седи и стоји за
инструментом, поставља
руке у гард и држи палице
не угрожавајући своје
здравље;
– контролише квалитет тона;
– примењује комплексније
ознаке за динамичко
нијансирање;
– примењује технику педала и
демфовања палицама на
вибрафону ;
– свира етиде и комаде за
добош, тимпане, ксилофон,

ОБЛАСТ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Техника са четири палице на
мелодијским удараљкама.
Техника за четири тимпана.
Демфовање палицама на вибрафону.
Четвороструки предударац.
Квалитет тона у зависности од
техничких захтева.
Једноструки и двоструки ударац уз
коришћење одбитка са посебним
освртом на положај тела и руку.
Ритмичке фигуре: комплексније
комбинације свих до сада научених
ритмичких фигура
Динамичко нијансирање
Техничке вежбе за:
 четири палице;
 једноструке и двоструке
ударце;
 акцентовање;
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–
–

маримбу и вибрафон, соло
или уз пратњу клавира;
прати развој сопствене
координације и моторике
кроз свирање;
поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике;
користи медије који су на
располагању у сврху свог
музичког развоја (за
слушање музике, гледање
концерата итд.).







извођење вирбла и његову
примену;
извођење флема
(једноаструки предударац) и
његову примену.
извођење дрега (двоструки
предударац) и његову
примену.
извођење троструког
предударца и његову
примену.
извођење четвороструког
предударца и његову
примену.

Рудименти који садрже обрађену
тематику.
Скале:
Дурски и молски тоналитети,
трозвуци и четворозвуци на тоници
са обртајима, хроматска
скала.
Обавезни минимум програма:
 четири композиције за добош рудименталног приступа,
 четири композиције за добош класичног приступа,
 пет композиција за тимпане,
 четири композиције за маримбу,
 четири композиције за ксилофон,
 четири композиције за вибрафон.
Јавни наступи : два јавна наступа у току школске године
Испитни програм:
 једна композиција за добош рудименталног приступа,
 једна композиција за добош класичног приступа,
 две композиције за тимпане од којих барем једна мора бити за четири тимпана,
 једна композиција за ксилофон,
 једна композиција за маримбу,
 једна композиција за вибрафон,
 једна композиција за инструмент или сет удараљки по слободном избору.
Напомене:
Најмање две композиције из програма морају бити уз пратњу клавира.
Композиције могу бити саставни део свите или концерта.
Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за мелодијске удараљке напамет.
Кључне речи: Тон, ритам, слушање музике, свирање, музички бонтон.
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Назив предмета

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА – УДАРАЉКЕ

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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ

Оспособљавање ученика за анализу
одсвира без прекида и
текста.
задржавања задани
нотни текст
Сагледавање текста у целини –
једноставнијег
опажање музичких елемената.
садржаја;
 анализира текст и
Континуирано кретање кроз текст без
унутрашњим слухом
прекида или задржавања.
чује мелодијске и
хармонске покрете;
Упутства за отклањање грешака.
 примењује добијена
упутства за решавање
Развој унутрашњег слуха и
одређене текстуалне
повезивање стеченог знања из других
проблематике;
предмета.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
 опажа релевантне
музичке елементе у
Вежбе за развијање меморије.
циљу интерпретације
задате деонице;
Сналажљивост и брзо реаговање.
 проналази начине за
самостално вежбање;
Упознавање са деоницама удараљки у
 покаже самопоуздање и
камерној и оркестарској литератури.
сналажљивост у
кретању кроз текст;
Слушање музике у циљу упознавања
 препозна дела и
музичке литературе.
деонице удараљки у
камерним и
оркестарским
композицијама.
Кључне речи: концентрација.опажање,анализа,континуирано кретање,примена
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СОЛО ПЕВАЊЕ
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)

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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 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;



примењује
различите вежбе
дисања у циљу
контроле положаја
дијафрагме;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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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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.

Обавезни минимум програма:
 четири вокализе
 три арије старих мајстора
 две соло песме класичара или романтичара
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 две соло песме српских композитора
 две соло песме словенских композитора
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
ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 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;



контролише
изједначавање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
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.
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.
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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 јавни
наступ у циљу стицања
самопоуздања;



поштује договорена
правила понашања при
извођењу и слушању
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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;

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
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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 контролише правилан
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
певачки став и држање

САДРЖАЈИ
Овладавање функцијама органа за
певање. Активатор и генератор гласа.
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тела у току извођења
музике;

Резонатор и артикулацијски простор.
Вибрантна места.

правилно користи
певачки апарат у
зависности од техничких
и музичких захтева
композиције која се
изводи;

Регистри гласа.

контролише положај
меког непца, 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

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.
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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;



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
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музике.
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 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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:
 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

САДРЖАЈИ
Осамостаљивање и овладавање
функцијама органа за певање.
Резонатор и артикулацијски простор.
Вибрантна места.
Регистри гласа.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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,
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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.

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.

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.
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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

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
ОБЛАСТ/ ТЕМА
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ

отпева без прекида и
задржавања задати
нотни текст
једноставнијег
садржаја;

Оспособљавање ученика за анализу
нотног и литерарног текста.

анализира текст и
унутрашњим слухом
чује мелодијске и
хармонске покрете;

Континуирано кретање кроз текст без
прекида или задржавања.



анализира, правилно
чита и акцентује
литерарни текст;

Развој унутрашњег слуха и
повезивање стеченог знања из других
предмета.



примењује добијена
упутства за решавање
одређене текстуалне
проблематике;

Вежбе за развијање меморије.







опажа релевантне
музичке елементе у
циљу интерпретације
задате деонице;



проналази начине за
самостално вежбање;



покаже самопоуздање и
сналажљивост у
кретању кроз текст;



препознавокална дела и
певачке деонице у
камерним и хорским
композицијама.

Сагледавање текста у целини опажање музичких елемената.

Упутства за отклањање грешака.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Сналажљивост и брзо реаговање.
Слушање музике у циљу упознавања
музичке литературе.
Упознавање са вокалним деоницама у
камерној и хорској литератури.
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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.
ПРЕДМЕТ:КАМЕРНА МУЗИКА
Предмет:

КАМЕРНА МУЗИКА

Разред:

Недељни фонд часова:

1/2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

I

II

III

IV

Облик
рада:

35

35

70

66

групни

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
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. На часовима оркестра ученици развијају перцепцију слушања осталих чланова и
жељу за радом у групном музицирању.

Модул / област

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.
Циљеви учења за предмет или исход
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.
Начин остваривања 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.
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
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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.
Праћење и вредновање
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
Главни предмет – инструмент, читање с листа, камерна музика, страни језици, историја
Корелација
уметности, историја музике, контрапункт, хармонија
Обавезни минимум програма: три композиције различитих стилских епоха или различитог
карактера
Захтеви:
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.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
2) МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

разреди
Ред.бр.

1

Назив предмета

2

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

3

105

3

105

3

105

3

99

1

Солфеђо

2

Клавир - „А" програм

2

70

2

70

2

70

2

66

3

Клавир - „Б" програм

2

70

2

70

2

70

2

66

4

Свирање хорских партитура

/

/

1

35

1

35

/

/

5

Дириговање

/

/

/

/

2

70

2

66

6

Увод у компоновање

/

/

/

/

/

/

2

66

7

Аранжирање
Хармонска пратња

/

/

1

35

2

35

1

33

1

35

/

/

/

/

/

/

8

280

9

315

12

385

12

330

8
Укупно:
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ПРЕДМЕТ: СОЛФЕЂО ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

I

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

105

групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

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.
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног
записа, затим развијање спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима
за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе.
Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим,
методологија и садржаји програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу
слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на
основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да
одсвирају, а теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Модул / област
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 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.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
Опажање
појединачних тонова у целом регистру клавијатуре у одређеном тоналитету,
различих типова дијатонских дурских и молских лествица.
Опажање и интонирање:
интервала и 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.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Импровизација мелодије на задати ритам.
Употреба савремене технологије у настави.
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
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).
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 и сложена деоба тродела, пунктиране фигуре, синкопиран тродел, са и без
узмаха.
Метричке врсте
промена метра: из дводела у тродел и обрнуто у српским народним песмама и инструктивним
композицијама,
мере: 5/8, 7/8 и 9/8 у српским народим песмама,
одређивање метричке врсте српским народим песмама.
Равномерно читање у виолинском и бас кључу инсерата из литературе.
Промене кључева.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Дијатонске дурске и молске лествице, хроматске дурске и молске лествице, прости интервали.
Трозвуци (дурски, молски, умањени и прекомерни),
лествични квинтакорди.
Доминантни септакорд са обртајима.
Ознаке за динамику, темпо, карактер и артикулацију.
Циљеви учења за предмет или исход
изражајно пева тоналне једногласне и вишегласне композиције;
препозна и пева старо- градске песме и народне мелодије у мерама 5/8, 7/8 и 9/8;
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 на задати ритам;
својим речима објасни музичке појмове;
својим речима изражава утиске о слушаном делу;
препозна музичке елементе кроз примере за слушање музике;
користи доступне носиоце звука у циљу слушања, опажања и разумевања музике;
препозна и изводи ритмичке фигуре троделног ритма и четвороделне поделе јединице бројања;
препозна и изводи промену метра;
препозна дурске и молске лествице
објасни интервале и препозна их
записује основе музичке теорије
препознаје ознаке за темпо и динамику
Начин остваривања наставе и учења
Наставним програмом су обухваћене следеће области - теме: слушање музике, мелодика, опажање интонирање - диктати, музичко стваралаштво, ритам и теорија музике.
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.
Мелодика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и
репродуковања једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним
композицијама и инсетима 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, агогику и фразирање јер
изражајно певање води ка развоју музикалности.
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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.
Музичко стваралаштво
Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно. Музичким
стваралаштвом се подстиче слобода изражавања и обликовања идеја и 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 мелодисјке 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 саржајима 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.
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.
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.
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
области. Да би теорију музике освестили као саставни део музике, требало би је искључиво радити кроз
озвучавање ради повезивања са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.
–

Праћење и вредновање

Праћење и вредновање наставе и учења почиње иницијалном провером знања, наставља се током
целе школске године и завршава годишњим испитом.
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 годишњих испита и смотри, учешће на такмичењима, употпуњују слику о постигнућима наставе и
учења.
Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат
до два предзнака са

Испит:

Испитни програм:
Писмени део:
Слушни тест:
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скретницама и пролазницама.
Мелодијска етида до два
предзнака са скретницама,
пролазницама и мутацијом.

Опажање штимова, лествица, простих интервала и трозвука.
Једногласни мелодијски диктат:
модулације на доминанту или мутацијa
Усмени део:
Мелодијски пример (певање с листа) у оквиру пређеног
градива из области мелодике
Ритмичко читање у оквиру пређеног градива из области
ритма

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

105

групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

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
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног
записа, затим развијање спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима
за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе.
Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим,
методологија и садржаји програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу
слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на
основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да
одсвирају, а теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Модул / област
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 пет предзнака;
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 и трогласно 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;
различих типова дијатонских дурских и молских лествица, модуса и лествица Балкана;
Опажање и интонирање:
интервала и 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:
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записивање и транспоновање мотива и двозвука ;
записивање примера свираних по двотактима , фразама и диктата у целости свираних на различитим
инструментима;
Двогласни мелодијски диктати у хомофоним ставу
Записивање ритмичких мотива и ритмичког диктата по двотактним фразама;
Записивање метро-ритмичке окоснице (инсерата из литературе);
Записивање традиционалне, народне и староградске песме са текстом;
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Импровизација мелодије и хармоније на задати ритам;
Употреба савремене технологије у настави;
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Вођено слушање одабране музичке литературе различитих жанрова и стилова са циљем:
развоја естетских критеријума;
међупредметне корелације;
препознавање музичких елемената (стил, карактер,темпо, облик, фразе, динамикаартикулација)
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 ,8/8 и 9/8у српским народим песмама;
одређивање метричке врсте српским народим песмама;
равномерно читање у виолинском и бас кључу инсерата из литературе;
промене кључева.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Модуси и лествице Балкана.
Сложени интервали.
Четворозвуци (доминантни септакорд са обртаји и седам врста септакорада у основном облику).
Препознавање музичких облика: реченице, периода и облика песме у примерима из мелодике.
Циљеви учења за предмет или исход
изражајно пева тоналне и модалне једногласне и вишегласне композиције са алтерацима;
препозна и пева старе градске песме и народне мелодије у мерама 5/8, 7/8 ,8/8 и 9/8;
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 мелодијуили хармонију на задати ритам;
својим речима изражава утиске о слушаном делу;
препозна музичке елементе кроз примере за слушање музике;
препозна и изводи ритмичке фигуре троделног ритма ,четвороделне и осмоделне поделе јединице бројања;
препозна и изводи промену метра;
препозна модусе и лествице Балкана
записује модусе
разуме сложене интервале
објасни и гради четворозвуке
Начин остваривања наставе и учења
Наставним програмом су обухваћене следеће области - теме: слушање музике, мелодика, опажање интонирање - диктати, музичко стваралаштво, ритам и теорија музике.
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.
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Мелодика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и
репродуковања једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним
композицијама и инсетима 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, агогику 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.
Музичко стваралаштво
Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно. Музичким
стваралаштвом се подстиче слобода изражавања и обликовања идеја и 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 мелодисјке 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 саржајима 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.
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.
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.
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 области. Да би теорију музике освестили као саставни део музике, требало би је искључиво радити
кроз озвучавање ради повезивања са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.
–

Праћење и вредновање

Праћење и вредновање наставе и учења почиње иницијалном провером знања, наставља се током
целе школске године и завршава годишњим испитом.
Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са личним и музичким
способностима је један од врло битних критеријума у оцењивању.
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Резултати годишњих испита и смотри, учешће на такмичењима, употпуњују слику о постигнућима наставе и
учења.
Корелација

Захтеви:

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима
Децембар - смотра
Једногласни мелодијски
диктат до два предзнака
са стабилним
алтерацијама.
Двогласни мелодијски
диктат – дијатоника.
Мелодијска етида до
четири предзнака са
стабилним
алтерацијама.

Слушни тест:
Опажање штимова, лествица, интервала до дециме, трозвука и
доминантног септакорда са обртајима.
Писмени део:
Једногласни диктат мелодијски диктат: модулације, мутације у
оквиру градива.
Двогласни диктат хомофоног типа.
Усмени део:
Мелодијски пример (певање с листа) у оквиру пређеног
градива из области мелодике
Ритмичко читање са променом метра у оквиру пређеног
градива из области ритма

Испит:

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

105

групни,
индивиуални, рад у
паровима

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

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
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног
записа, затим развијање спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима
за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе.
Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим,
методологија и садржаји програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу
слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на
основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да
одсвирају, а теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Модул / област
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.
Транспоновање из алт у виолински кључ и обрнуто.
Транспоновање из бас у алт кључ и обрнуто.
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 клавирксом пратњом,
нсерата 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,
свих врста интервала до дециме у оквиру и изван тоналитета,
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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 ритмичке окоснице.
Транспоновање мотива.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Импровизација мелодије или хармоније на задати ритам инсерата из литературе из периода класицизма и романтизма.
Савремене технологије у функцији наставе.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Вођено слушање одабране музичке литературе различитих жанрова и стилова са циљем:
развоја естетских критеријума,
међупредметне корелације,
препознавања музичких елемената (стил, карактер, темпо, облик, фразе, динамика артикулација).
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 композицијама.
Полиритмија: 3:2, 2:3, 3:4, 4:3.
Народни ритмови са променом метра - преко примера из музичког фолклора.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Модуси;
Четворозвуци (доминантни септакорд са обртајима и седам врста септакорада у основном облику са разрешењем);
Алтеровани акорди;

Циљеви учења за предмет или исход
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

запише и пева хармонске везе са елементима из садржаја;
запише ритмичке мотиве и ритмичку окосницу;
запише мелодијске диктатe по двотактима, фразама, у целости и вергл;
опажа, пева и записује интервале и акорде;
импровизује мелодију или хармонију на задати ритам;
својим речима изражава утиске о слушаном делу;
препозна музичке елементе из садржаја кроз примере за слушање музике;
препозна и изводи ритмичке фигуре без и са датим кључем из садржаја;
препозна и изводи промену метра;
користи доступне носиоце звука у циљу слушања, опажања и разумевања музике;

Начин остваривања наставе и учења
Наставним програмом су обухваћене следеће области - теме: слушање музике, мелодика, опажање - интонирање
- диктати, музичко стваралаштво, ритам и теорија музике.
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.
Мелодика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику 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.
Музичко стваралаштво
Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно. Музичким стваралаштвом
се подстиче слобода изражавања и обликовања идеја и осећања, развија креативност и инвентивност како ученика тако
и наставника.
У основи музичког стваралаштва лежи продуктивно музичко размишљање које се разликује од репродуктивног, наиме,
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оно не понавља готове узоре, већ слободним комбиновањем ствара нове и логично осмишљене музичке садржаје на
јасно дефинисане ритмичке или мелодисјке 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
саржајима 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.
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.
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.
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 области. Да би
теорију музике освестили као саставни део музике, требало би је искључиво радити кроз озвучавање ради повезивања са
звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.

Праћење и вредновање
Праћење и вредновање наставе и учења почиње иницијалном провером знања, наставља се током целе школске
године и завршава годишњим испитом.
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 годишњих испита и смотри, учешће на такмичењима, употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат са
фригијским квинтакордом и
наполитанским секстакордом и
модулацијом у тоналитете 2. квинтног
срдоства (до четири предзнака).
Мелодијска етида са стабилним и
лабилним алтерацијама у тоналитетима
другог квинтног сродства.

Испит:

Испитни програм:
Писани део:
Записивање једногласног, (модулације и алтерације),
двогласног диктата (хомофони слог са алтерацијама) и
хармонских веза
Усмени део:
Мелодијски пример (певање с листа) у оквиру пређеног
градива из области мелодике
Ритмичко читање са променом метра у оквиру пређеног
градива из области ритма

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

99

групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

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
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног
записа, затим развијање спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима
за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе.
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Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим,
методологија и садржаји програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу
слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на
основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да
одсвирају, а теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Модул / област
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 (промене метра и коришћење хроматских промена) –
рекапитулација градива.
Хроматске модулације.
Енхармонске модулације (информативно).
Алтеровани акорди и њихова разрешења преко инсерата из литературе из периода романтизма, импресионизма и 20-ог
века.
Копмпозиције са клавирском пратњом.
Поставка тенор кључа - певање инструктивних композиција и инсерата из литературе. Транспоновање из тенор кључа у
виолински или бас кључ и обрнуто.
Вишегласно певање
инсерата из литературе и инструктивних композиција различитих жанрова и музичких епоха и
аранжмана српских народних песама са и без текста.
двогласно певање – модулације, мутације и алтерације.
Трогласно и четворогласно 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-дијатоника са септакордима и дијатонске модулације.
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- промене метра и метричких јединица.
Записивање традиционалне, народне песме са и без текста и староградске песме (хроматске промене,елементи
мутације), силабичне и мелизматичне песме.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Импровизација мелодије, ритма или хармоније научених композиција, или инсерата из литературе из периода
импресионизма и 20-ог века.
Употреба савремене технологије у настави.
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).
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
Полиритмија.
Ритмичко читање примера из литературе и инструктивних композиција.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Осврт на целокупно градиво кроз све садржаје

Циљеви учења за предмет или исход
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изражајно пева тоналне једногласне и вишегласне инструктивне композиције и инсерте из литературе са елементима из
сарджаја;
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 двосласни диктат;
опажа, пева и запише интервале и акорде;
импровизује мелодију, ритам или хармонију научених композиција;
користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце звука;
својим речима изражава утиске о слушаном делу;
препозна музичке елементе кроз примере за слушање музике;
препозна и изводи промену метра или темпа;
равномерно и ритмички чита у виолинском, бас, алт и тенор кључу;
изводи и запише неправилене ритмичке групе;
изводи композиције са полиритмијом;
препозна модусе и лествице Балкана
записује модусе
разуме сложене интервале
објасни и гради четворозвуке
разуме сложене интервале
објасни и гради четворозвуке
препознаје музичке облике

Начин остваривања наставе и учења
Наставним програмом су обухваћене следеће области - теме: слушање музике, мелодика, опажање - интонирање
- диктати, музичко стваралаштво, ритам и теорија музике.
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.
Мелодика
Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност разумевања и репродуковања
једногласних и вишегласних мелодијско-ритмичких садржаја. Радом на инструктивним композицијама и инсетима 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, агогику 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.
Музичко стваралаштво
Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно. Музичким стваралаштвом
се подстиче слобода изражавања и обликовања идеја и 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 мелодисјке 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
саржајима 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.
Слушање музике
Област слушања музике представља вођено слушање одабране музичке литературе различитих жанрова и
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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.
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.
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 области. Да би
теорију музике освестили као саставни део музике, требало би је искључиво радити кроз озвучавање ради повезивања са
звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.

Праћење и вредновање
Праћење и вредновање наставе и учења почиње иницијалном провером знања, наставља се током целе школске
године и завршава годишњим испитом.
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 годишњих испита и смотри, учешће на такмичењима, употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни и двогласни диктат
према захтевима за пријемни
испит на Музичкој академији.

Испит:

Матурски испит

ХАРМОНСКА ПРАТЊА
Предмет:

ХАРМОНСКА ПРАТЊА

Разред:

I

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

70

групни,
индивидуални, рад
у паровима

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Хармонска пратња је да код ученика развију знања и вештине
везане за извођење, интерпретацију и импровизацију музике у зависности од
музичких захтева

Задаци наставе
предмета:

Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног
записа, затим развијање спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима
за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе.
Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим,
методологија и садржаји програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу
слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на
основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да
одсвирају, а теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Модул / област
УВОД У ХАРМОНСКУ ПРАТЊУ
Тон и његове особине.
Лествице.
Акорди.
Ритам.
Ритам у функцији карактера.
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Утицај ритма, темпа, динамике, агогике и артикулације на мелодију
ХАРМОНСКИ РИТАМ И ХАРМОНИЗАЦИЈА МЕЛОДИЈЕ
Тоналитет.
Мелодија.
Анализа мелодије.
Избор акорада: трозвуци главних и споредних ступњева и главни четворозвуци.
Различито акордско тумачење мелодије.
Промена тоналитета (информативно).
ХАРМОНСКА ПРАТЊА
Однос мелодије и пратње. Значење, обрасци и примена ритма у хармонској пратњи.
Шифре у запису - читање и тумачење .
Начини примене хармонске
пратње.
Типични хармонски обрасци одређених жанрова и стилова.
Мелодија и ритам у примерима из литературе различитих жанрова.
Употреба клавира и других инструмената у пратњи дечјих песама, српских
народних и староградских песама, популарних мелодија, филмске музике и познатих тема из уметничке музике, бајки,
прича.
Промена карактера у примерима из литературе различитих жанрова.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање музике у контексту хармонског ритма и пратње. Слушање музике по жанровима.
Музичка интерпретација.
СТИЛ И ЖАНР
Карактеристике различитих стилова и жанрова.
Хармонизација и свирање мелодија различитих стилова и жанрова.
Импровизација.

Циљеви учења за предмет или исход
слушно и аналитички препозна музичке компоненте и објасни њихов утицај на карактер мелодије;
слушно препозна, изгради и одсвира акорде, врсте каденци и хармонске везе;
дефинише функционалну карактеристику акорада и разликује њихову хармонску улогу;
опажа функције, ступњеве, положај и облик акорда у кратким заокруженим примерима;
анализира мелодију и изврши адекватан избор акорада;
интерпретира различите хармонске обрасце у хармонској пратњи;
анализира и тумачи акорде примера из литературе различитих жанрова;
својим речима изрази утиске о слушаном делу;
критички просуди своје и извођење музике другова из групе;
примени потребна знања и вештине на инструменту

Начин остваривања наставе и учења
Хармонска пратња је наставни предмет у првом разреду средњег музичког образовања. Састоји се из неколико
области – тема: увод у хармонску пратњу, хармонски ритам и хармонизација мелодије, хармонска пратња и свирање,
слушање музике, стил и жанр. Наведене области се надовезују једна на другу, међусобно су повезане и чине нераскидиву,
свеобухватну целину. Савладавање нових садржаја темељи се на савладаном градиву из претходних разреда и
корелацијом међу предметима.
Увод у хармонску пратњу у контексту има елементе теорије музике и представља познавање и примену знања
која омогућава разумевање и практичну употребу нотног текста и музике. Како би ученици кроз музику освестили
музичке компоненте неопходан је, не само теоријски приступ, већ и озвучавање сваког елемента ради повезивања са
звучним искуствима из праксе на инструменту. Тежиште рада на музичким компонентама подразумева савладавање
основних елемената и појмова у теорији музике и оне се постављају на почетку као основа ради касније надоградње и
примене у осталим садржајима, са циљем да ученик може својим речима да објасни и дефинише значење музичких
компоненти, а потом их са разумевањем примени.
Хармонски ритам и хармонизација мелодије, садржаје ове наставне области треба темељно обрадити како би
ученици касније што свесније приступили хармонској пратњи. Пре свега се треба позабавити појмом тоналитета и
односима акорада унутар њега. Тежиште треба ставити на опажање и објашњење хармонских функција и карактера
тоничне, субдоминантне и доминантне функције у оквуру тоналитета. У том смислу, треба вежбати изградњу, опажање и
свирање акорада у дуру, молдуру и све три врсте мола. Потребно је радити на слушном препознавању и диференцирању
акорда као фоничне и као хармонско – функционлане појаве (потпуни трозвуци, касније и четврозвуци са удвојеним
тоном, врсте, облици, положај и слог акорда). У даљем наставном процесу треба наставити са формирањем представе о
датој мелодији. Аналитичким приступом се на основу латентне хармоније тј. функционалне припадности лествичних
тонова врши избор акорада, а како ниједан тон у мелодији, у смислу латентне хармоније, није једнозначан, и дозвољава
различита тумачења, тако латентна хармонија нема искључиво једно решење, већ оставља широк избор и могућности. У
том смислу, наставник треба да усмерава ученике од основних и једноставних до сложенијих решења, са циљем
регистровање носиоца латентне тоничне, субдоминантне и доминанте функције. Поред откривања латентне хармоније,
може се применити и обрнути поступак – извлачење мелодије из задатог акордског низа, односно хармонске пратње.
Хармонски ритам, као брзина смене различитих хармонија или акорада, мења се у току извођња копозиције, од
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потпуног подударања са ритмом мелодије (сваки тон нови акорд), до промене на сваки нови такт и сл. Комбинације
хармонског ритма и ритма мелодије су бројне и колико ће се често мењати хармонија зависе од индивидуалног поимања.
Улога наставника је да упути ученика у исправне и различите могућности али тако да остави простор да се код ученика
развија самосталност и изрази индивидуалност.
Хармонска пратња и свирање хармонске пратње - треба је спроводити на часовима током целе године.
Клавир је инструмент који ученици, пре свега, користе у раду на часовима и претпоставка је да нису сви подједнако
вични и спретни за клавиром, тако да свирању треба приступити од самог почетка и стрпљиво. Начин примене
хармонске пратње подразумева свирање акорада у различитим положајима, каденци, као и примену образаца, од
најједноставнијих ка сложенијим – од једаног тона, октавних прелома, двозвука, трозвука (симултаних и у малом и
великом разлагању), те других образаца.
Најважније је да наставнику полазиште буде процена индивидуалних способности сваког ученика, на које ће се
у планирању наставе ослонити и на основу којих ће даље водити ученика и усмеравати га у даљем раду.
Посебну пажњу потребно је обратити на развој музикалности изражајним извођењем примера поштујући
ознаке за темпо, карактер, артикулацију, динамику, агогику и фразирање.
Слушање музике је, као и свирање хармонске пратње, важан сегмент који треба спроводити на часовима током
целе године. Потребно је да наставник у припреми часа одабере адекватне примере или његове делове у складу са
садржајем часа. Активним и аналитичким слушањем музике ученици треба да сагледају музику, опажају музичке
компоненте и форму дела, разликују извођаче и извођачке саставе. Слушањем ученик упознаје музику различитих
стилова и жанрова, али и развија слушне вештине потребне за разумевање музичке уметности и уметности уопште,
препознаје хармонско – млодијски моменат, хармонска средства, као и сличност и различитост садржаја у композицији.
Стил и жанр, у овој области неопходно је информативно упознавање ученика са карактеристикама сваког стила
и жанра уз неопходност и истицања њихове разлике. У том смислу, поред теоријског објашњења и класификације, свако
тумачење треба пропратити слушним примерима, а затим приступити хармонизацији и свирању мелодија различитог
стила и жанра.
У оквиру овог наставног садржаја са ученицима треба спроводити поступак импровизације, како би се код
ученика покренула хармонско – мелодијска спретност и логика хармонског изражавања, као и подстакла креативност.
Како се ученици првог разреда први пут сусрећу са импровизацијом као видом интуитивног компоновања, у складу са
сколностима ученика, наставник треба поступно да уведе начине импровизовања, најпре делимичну импровизацију, а
затим, ако је могуће, и потпуну. У оквиру делимичне импровизације ученици могу стварати на задати: хармонски –
стилски образац уз јасно одређен облик; мотив унутар јасно одређеног облика; хармонски образац у слободном облику
или мотив у слободном облику. Потпуна импровизација подразумева аутентично ученичко дело и могућа је само
уколико ученик има склоност у овом виду изражавања. Осим на клавиру, ученици могу импровизовати и на другим
инструментима, па у ту сврху може послужити Орфов инструментариј или ручно израђени инструменти.
Свакако, за импровизацију је неопходано добро познавање теорије музике, музичких стилова и жанрова али и смисао и
стваралачка надареност, као и властите идеје логичне, надахнуте и природне, а како се импровизација ради и у старијим
разредима у оквиру предмета Аранжирање она у првом разреду треба да послужи као припрема за даљи рад.

Праћење и вредновање
На часовима хармонске пратње 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, већ у првом разреду, инсистира се 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
способностима је један од врло битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је
обезбедити стимулативну, радну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.
Утврђивање и проверу знања из хармонске пратње треба спроводити усменим, писаним и практчним путем, на
разнолик и интересантан начин.
Учешће на јавном наступу употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни и двогласни диктат
према захтевима за пријемни
испит на Музичкој академији.

Испит:

ПРЕДМЕТ: КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
Предмет:

КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ
ОДСЕК:
КЛАВИР - „ А" ПРОГРАМ

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

Циљ учења предмета клавир „А“ програм 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

I

II

III

IV

Облик
рада:

70

70

70

66

индивидуа
лни
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Задаци наставе
предмета:

Рад на извођачкој техници, рад на техничком нивоу треба да буде у функцији успешнијег
овладавања других теоретских дисциплина

Модул / област
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Tехнички захтеви:
Tехника 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.
Рад на елементима
полифоније – глас, тема, имитација, одговор, инверзија, инвенција ...
Примена прстореда и процедуре у вежбању.
Свирање у клавирском дуу.
Техничке дисциплине:
Дијатонске и хроматске скале кроз четири октаве, у шеснаестинама, у паралелном кретању, у размаку октаве.
Квинтакорди и септакорди у малом и великом разлагању, кроз четири октаве паралелно.
Аутентична каденца – уски слог
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, имитација, одговор, инверзија, инвенција ...
Увођење ученика у самосталност у погледу примене прстореда и другихдисциплина, као и оспособљавање ученика да
сагледа тешкоће и сам нађе средства и начин да их реши.
Свирање у клавирском дуу.
Дијатонске и хроматске скале кроз четири октаве у шеснаестинама, у паралелном и супротном кретању у размаку
октаве. Размак терце, сексте и дециме паралелно.
Квинтакорди и септакорди у великом разлагању кроз четири октаве, паралелно.
Скале у дуплим октавама кроз три октаве, паралелно.


-

Циљеви учења за предмет или исход

примени различите начине решавања техничких и музичких захтева приликом свирања;
самостално изведе различите врстеартикулације које се захтевају у музичкомделу;
коригује извођење у току свирања;
примени динамичке нијансе и јасно диференцира мелодијску линију од пратње;
објасни значења термина музичке форме;
јасно разликује врсте украса и може да их одсвира;
учествује на јавним наступима у школи;
пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз интерпретацију музичкогдела;
критички вреднује изведене композиције у односу на техничку припремљеност и музичку освешћеност;
самостално вежба по плану који је утврдио санаставником;
свирањем у клавирском дуу примени принцип узајамног слушања и сарадње;
присуствује часу других ученика и користи искуства стечена на тај начин;
поштује договорена правила понашања прислушању и извођењу.
примени различите
начине решавања техничких и музичких захтева приликом свирања;
самостално изведе различите врсте артикулације које се захтевају у музичком делу;
у свирању примени динамичке нијансе и јасно диференцира мелодијску линију од пратње;
јасно разликује врсте украса и може да одсвира различите врсте трилера;
учествује на јавним наступима у школи;
пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз интерпретацију музичкогдела;
самостално вежба по плану који је утврдио са наставником;
свирањем у клавирском дуу примени принцип узајамног слушања и сарадње;
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;
примени динамичке нијансе и јасно диференцира мелодијску линију од пратње;
објасни значења термина музичке форме;
јасно разликује врсте украса и може да одсвира различите врсте трилера;
учествује на јавним наступима у школи;
пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз интерпретацију музичкогдела;
критички вреднује своје извођење у односу на техничку припремљеност и музичку освешћеност;
самостално вежба по плану који је утврдио са наставником;
свирањем у клавирском дуу примени принцип узајамног слушања и сарадње
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-

поштује договорена
правила понашања при слушању и извођењу музике.
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;
примени динамичке нијансе и јасно диференцира мелодијску линију од пратње;
објасни значења термина музичке форме;
јасно разликује врсте украса и може да одсвира различите врсте трилера;
учествује на јавним наступима у школи;
пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз интерпретацију музичког дела;
критички вреднује изведене композиције у односу на техничку припремљеност и музичку освешћеност;
самостално вежба по плану који је утврдио са наставником;
свирањем у клавирском дуу примени принцип узајамног слушања и сарадње;
препознаје музичке елементе у свирању других;
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу
музике.

Начин остваривања 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.
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.
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. У организацији Смотри за ученике другог разреда сугеришемо да
термин смотре буде мај месец, а за ученике четвртог разреда април месец.

Праћење и вредновање
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.
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
активности и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом, теоријом музике, као и осталим музичким предметима
IV Обавезни минимум програма:
а) четири етиде са различитим техничким
проблемима;
б) две полифоне композиције;
в) једна соната/концерт
г) два комада разних епоха и карактера
д) лествице и трозвуци по програму

Обавезни
минимум
програма:

III а) четири етиде са различитим техничким
проблемима;
б) две полифоне композиције;
в) једна соната/концерт
г) два комада разних епоха и карактера
д) лествице и трозвуци по програму

Јавни
наступи:

I обавезна два јавна наступа током
школске године
I I обавезна два јавна наступа током
школске године
I I I обавезна два јавна наступа током
школске године
IV обавезна два јавна наступа током
школске године

II четири етиде са различитим техничким
проблемима;
две полифоне композиције;
једна соната;
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два комада разних епоха и карактера
лествице и трозвуци по програму
I четири етиде са различитим техничким
проблемима;
две полифоне композиције;
једна соната;
два комада разних епоха и карактера
лествице и трозвуци по програму
Смотра:
I I Једна етида;
Једна полифона композиција;
Став сонате или концерта, или варијације или ронда;
Композиција по избору.
IV Једна етида - напамет;
Једна полифона композиција - напамет;
Један комад XIX или XX века - напамет;
Једна соната или концерт - може и из нота.

Предмет:

КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ
ОДСЕК:
КЛАВИР - „ Б" ПРОГРАМ

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд
часова:

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

I

II

III

IV

Облик
рада:

70

70

70

66

индивидуа
лни

Циљ учења предмета Клавир „Б” програм 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
Рад на извођачкој техници, рад на техничком нивоу треба да буде у функцији успешнијег
овладавања других теоретских дисциплина

Модул / област
ИЗВОЂЕЊЕМУЗИКЕ
Скале:
Це-дур, Ге-дур, Де-дур, а-мол, е-мол и ха-мол
Дијатонске и хроматске скале паралелно кроз две октаве, квинтакорд разложено и симултано кроз две октаве.
Почетне школе:
Николајев: Школа за клавир
Јела Кршић: Школа за клавир
Друге школе сличне тежине
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Скале:
А-дур, Еф-дур, Бе-дур, фис-мол, де-мол, ге-мол
Обрадити све дурске и хроматске скале паралелно.
Квинтакорди и септакорди четворогласно разложено и
симултано кроз две октаве.
Аутентична каденца.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Техничке дисциплине - скале:
Е-дур, Ха-дур, Ес-дур, Ас-дур, цис-мол, гис-мол, це-мол, еф-мол
Дијатонске и хроматске скале кроз четири октаве паралелно. Квинтакорди и септакорди четворогласно разложено и
симултано кроз две октаве.
Аутентична каденца.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Скале:
Фис-дур, Цис-дур, Дес-дур, Гес-дур, Цес-дур, ес-мол, бе-мол, ес-мол
Дурске и молске скале кроз четири октаве паралелно у шеснаестинама.
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Трозвуци симултано и разложено, четворогласно кроз четири октаве.
Велико разлагање трозвука кроз две октаве паралелно.
Доминантни и умањени септакорд симултано и разложено четворогласно, а велико разлагање кроз две октаве
паралелно.
Аутентична каденца.

Циљеви учења за предмет или исход










































препозна делове клавира и разликује различите начине добијања 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.
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, мецопиано, 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;
самостално, изражајно свира композиције напамет;
развија и испољи самопоуздање у току јавног наступа;
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике.
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;
појасни конструкцију дела и да својим речима објасни значења 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.
чита и свира течно с листа 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 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;
критички прати сопствени развој;
самостално вежба по плану који је утврдио са наставником;
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике.

Начин остваривања 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.
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.
Наставник има могућност да по слободном избору, одабере и композиције за извођење које нису наведене у програму
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водећи рачуна о примерености наставним садржајима, учениковим техничким могућностима и музичким
интересовањима, естетским захтевима и исходима. У организацији Смотри за ученике другог разреда сугеришемо да
термин смотре буде мај месец, а за ученике четвртог разреда април месец.

Праћење и вредновање
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.
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
активности и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација

Обавезни
минимум
програма:

Теме су повезане са инструменталном наставом, теоријом музике, као и осталим музичким предметима
I лествице и трозвуци по програму
25 вежби
4 етиде
2 полифоне композиције
једна сонатина
3 композиције различитих стилова
II а) четири етиде са различитим техничким захтевима;
б) једна сонатина
в) четири композиције по слободном избору различитог
карактера и стила (од старих мајстора до савременог
стваралаштва)
г) лествице и акорди по програму
III а) четири етиде са различитим техничким захтевима;
б) две композиције полифоног стила;
в) четири композиције по слободном избору.
г) један став сонатине
д) лествице и акорди по програму
IV лествице и акорди по програму

Јавни
наступи:

I обавезна два јавна наступа током школске
године
II обавезна два јавна наступа током школске
године
III обавезна два јавна наступа током школске
године
IV обавезна два јавна наступа током школске
године

три композиције по слободном избору
једна полифоне композиција
један став сонатине или варијације варијација
једна композиција домаћег аутора и један комад
Смотре:
II
- једна скала
- једна етида
- једна полифона композиција
- једна композиција по слободном избору
- један став сонате
IV
Једна скала
Једна етида
Једна полифона композиција
Први став сонате
Једна композиција по слободном избору

ПРЕДМЕТ:СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА
Предмет:

СВИРАЊЕ ХОРСКИХ
ПАРТИТУРА

Разред:

II

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

35

група од 2 уч.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:
Задаци наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Хорске партитуре је оспособљавање ученика да правилно прочитају,
протумаче и изведу на клавиру хорску партитуру
Оспособљавање ученика да правилно схвате и визуелно усвоје партитуру, као и да је успешно
одсвирају. Развој извођачке технике и развој способности ученика за повезивање овог
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предмета са предметом дириговање. Рад на стицању знања о постојећој хорској литератури.

Модул / област
СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА
Двогласни и трогласни дечји и женски хорови у једном или два нотна система.
Трогласни дечји и женски хорови у три нотна система.
Четворогласни женски, мушки и мешовит хорови у два нотна система.
Четворогласни хорови у три нотна система
Четворогласни хорови (женски, мушки, мешовити) у четири нотна система.
Транспонујућа тенорска деоница-значај вештине читања.
Стари кључеви.
Анализа партитуре и повезивање са предметом дириговање.
Упознавање хорске литературе, дела различитих епоха, карактера и техничких захтева.
Читање с листа лакших хорских партитура.
Лакши корали у старим кључевима (3. разред Одсека за музичку теорију)

Циљеви учења за предмет или исход
користи стечена теоретска знања из других предмета у читању и свирању партитуре;
анализира и свира на клавиру двогласне, трогласне и четворогласне хорске партитуре;
препозна проблеме и технички прилагоди начин свирања различитим захтевима у партитури;
чита транспоноване тенорске деонице;
чита старе кључеве и примени их у пракси;
чита с листа лакше хорске партитуре;
користи предности дигитализације у слушању и извођењу музике.

Начин остваривања наставе и учења
Предмет Хорске партитуре обухвата ученике другог и трећег разреда средње музичке школе Одсека за музичку
теорију и ученике трећег разреда Одсека за црквену музику и Одсека за музичку продукцију и обраду звука. Настава се
изводи у групама од по два ученика на једном часу недељно. Аналитички и историјски део наставне јединице обрађује се
заједнички док практични део сваки ученик изводи самостално.
Програм за предмет Хорске партитуре је изузетно разноврстан па би наставник требало да одабере она дела
хорске литературе која ће одговарати техничким захтевима из садржаја, а допринети остваривању исхода. Програм
прилагодити према врсти одсека. Процес учења обухвата сукцесивно обрађивање хорске литературе – од лакших ка
тежим композицијама и са прецизираним техничким проблемом: двогласни и трогласни дечји и женски хорови у једном
или два нотна система, трогласни дечји и женски хорови у три нотна система, четворогласни женски, мушки и мешовит
хорови у два нотна система, четворогласни хорови у три нотна система, четворогласни хорови (женски, мушки,
мешовити) у четири нотна система. Пожељно је да се четворогласни хорови у четири система обрађују већ на крају
другог разреда на Одсеку за музичку теорију (лакше Мокрањчеве Руковети, делови Литургије и Опела, канцонете,
мадригали и мотети ренесансних и барокних композитора).
У трећем разреду треба обрађивати четворогласне хорове у четири система (технички теже композиције) и
лакше корале у старим кључевима. Континуирано оспособљавати ученике да свирају лакше хорске партитуре с листа.
Рад на овом предмету обухвата обрађивање врста хорова и њихову нотацију, обрађивање основних законитости
у свирању партитуре, упознавање са историјским оквиром настанка дела, врстом дела и карактеристикама музичког
језика. Такође подразумева свирање партитуре на клавиру уз утврђивање најефикаснијих начина за решавање
техничких захтева. Рад на предмету Хорске партитуре подразумева оспособљавање ученика за правилно
интерпретирање хорских дела и за даљи самостални рад.У процесу рада корисно је слушање хорских партитура које се
обрађују помоћу доступних носилаца звука (предности дигитализације). На тај начин се подстиче активно слушање,
анализа квалитета извођења и развој критичког мишљења.

Праћење и вредновање
На часовима хорских партитура, кључно је унапређивање музичких способности и оспособљавање за правилну
интерпретацију хорских композиција. Критеријум за оцењивање је присуство и уложен лични ангажман ученика и
напредовање у складу са његовим музичким могућностима, као и квалитет свирања и ниво научених копозиција.
Теорија музике-лествице,интервали, акорди Хармонија- двогласни, трогласни и четворогласни
Корелација
хармонски став, положај, слог и облик акорада, хармонске везе, каденце.
2.разред – 15 композиција различитих епоха и карактера
Минимум
програма:
3.разред – 5 композиција различитих епоха и карактера
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ПРЕДМЕТ:ДИРИГОВАЊЕ
Предмет:

ДИРИГОВАЊЕ

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

Задаци наставе
предмета:

Разред:

III, IV

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

70/66

групни

ЦИЉ учења предмета Дириговање је да ученик овлада мануелном техником и основним
диригентским вештинама и да се оспособи за анализу музичког дела и практичан рад са
ансамблом
Развој способности ученика за рад са камерним ансмаблима, хоровима, оркестрима. Развој
способности ученика за повезивање овог предмета са осталим предметима на теоретском
одсеку. Рад на развијању способности ученика за рад са камерним ансамблима, хоровима,
оркестрима. Упознавање са основним законитостима дириговања и са историјским развојем
технике дириговања. Упознавање са улогом и значајем диригента као вође и правилима која
владају у ансамблу. Савладавање различитих стилова дириговања у хору и оркестру – њихове
сличности и разлике

Модул / област
ДИРИГОВАЊЕ
Историјски развој дириговања и улога и значај диригента у ансамблу.
Упознавање са хорском партитуром.
Основне законитости дириговања.
Диригентски став у раду са хором.
Мануелна техника:
почетни став,
припремни потез (систем тачке и покрета, однос амплитуде и темпа),
шеме на два, три, четири, пет и шест – осмина, четвртина, половина јединице бројања, мешовити такт,
дељени потез и батуту, короне, цезуре,
специфичне динамичке, агогичке промене и промене темпа и
музичка изражајност кроз покрет и мимику.
Практичан рад са хорским ансамблом – основна правила.
Хорска литература.
Анализа дела са аспекта диригента као извођача.
Слушање дела праћењем партитуре уз помоћ. доступних носилаца звука
Састав и врсте оркестара, оркестарских корпуса, инструмената и њихових улога кроз различите епохе. Читање
оркестарских партитура.
Оркестарско дириговање:
употреба диригентске палице,
диференцијација леве и десне руке.
Мануелна техника:
диригентски став у раду са оркестром,
припремни потез (систем тачке и покрета, однос амплитуде и темпа),
шеме на два, три, четири, пет и шест – осмина, четвртина, половина јединице бројања, мешовити такт,
дељени потез и батуту, короне, цезуре,
специфичне динамичке, агогичке промене и промене темпа и
музичка изражајност кроз покрет и мимику.
Основне законитости оркестарског дириговања.
Распоред инструмената у оркестру.
Оркестарска партитура.
Оркестарска литература.
Анализа дела са аспекта диригента као извођача.
Слушање дела праћењем партитуре уз помоћ. доступних носилаца звука.

Циљеви учења за предмет или исход
опише развој дириговања и улогу и значај диригента у ансамблу;
чита партитуру кроз анализу и свирање;
примењује мануелну технику у зависности од музичких и техничких захтева партитуре;
диригује ансамблом или уз пратњу на клавиру одређену хорску партитуру;
користи знања стечена из сродних предмета;
заузме критички став према сопственом и туђем дириговању;
користи предности дигитализације у слушању, анализирању и извођењу музике.
чита партитуру кроз анализу;
примењује мануелну технику у зависности од музичких и техничких захтева партитуре;
диригује уз клавирску пратњу одређену оркестарску партитуру;
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користи знања стечена из сродних предмета;
заузме критички став према сопственом и туђем дириговању;
користи предности дигитализације у слушању, анализирању и извођењу музике;

Начин остваривања наставе и учења
Предмет Дириговање обухвата ученике трећег разреда средње музичке школе Одсека за црквену музику
(хорско дириговање) и трећег и четвртог разреда Одсека за музичку теорију (хорско и оркестарско дириговање).
Настава се изводи у групама, а са ученицима се ради индивидуално. Аналитички део наставне јединице обрађује
се заједнички док практични део сваки ученик изводи самостално. Програм за предмет Дириговање је изузетно
разноврстан па би наставник требало да одабере она дела хорске/оркестарске литературе која ће одговарати техничким
захтевима из садржаја, а допринети остваривању исхода. Програм треба прилагодити према одсеку.
Процес учења обухвата упознавање са историјским развојем дириговања, са улогом и значајем диригента као
вође, правилима која владају у ансамблима и упознавање основних законитости дириговања. Диригентски став у раду са
хором/оркестром и савладавање технике дириговања представљају најважније сегменте рада са ученицима у почетној
фази.
Рад на овом предмету обухвата и анализу дела са аспекта диригента као извођача, обрађивање различитих
техничких проблема и елемената интерпретације и пракично усавршавање кроз техничке вежбе, примере из литературе
и дириговање ансамблом. Почетне композиције у 3. разреду могу бити двогласне и трогласне, а касније четворогласна
дела нотирана у четири система (женски, мушки и мешовити хорови). Ученика оспособљавати да савлада диригентски
глас и његово значење у партитури. Композиције полифоне фактуре ренесансних и барокних аутора су најделотворније
за практичну примену.
Употреба клавира је обавезна (свирање партитуре од стране наставника или ученика), али би био пожељан
практични рад са ансамблом (на часу дириговања или на часу хора, након што ученик савлада основне законитости
дириговања). Важно је напоменути да је континуирани рад на повезивању садржаја из других музичких предмета веома
важан (Солфеђо, Хармонија, Хорске партитуре, Хор, Историја музике).
Изучавање дириговања у 4. разреду на Одсеку за музичку теорију требало би започети обрађивањем
композиција за гудачки оркестар, а затим сукцесивно прелазити на веће оркестарске саставе. У ту сврху неопходно је
обједињавање знања и вештина из предмета Музички инструменти, Хармонија, Музички облици и Историја музике. Рад
на предмету Дириговање у 4. разреду обухвата обрађивање састава и врста оркестара, оркестарских корпуса,
инструмената и њихових улога кроз различите епохе, читање оркестарских партитура, анализирање стилова
дириговања (хорско/оркестарско; употреба диригентске палице; диференцијација леве и десне руке), обогаћивање
музичке терминологије, и обрађивање различите и многобројне техничке проблематике. Технички је генерално
потребно обрадити: почетни став, припремни потез (систем тачке и покрета, однос амплитуде и темпа), шеме на два,
три, четири, пет и шест – осмина, четвртина, половина јединице бројања, мешовити такт, дељени потез и батуту, короне,
цезуре, специфичне динамичке, агогичке промене и промене темпа, као и музичку изражајност кроз покрет и мимику.
Сва техничка проблематика се може усавршавати кроз вежбе, али је потребно обрадити је и кроз примере из литературе.
У 4. разреду употреба клавира је обавезна, а пожељан је рад са мањим оркестарским ансамблом. На тај начин предмет
Дириговање добија свој потпуни смисао.
Овај предмет подразумева оспособљавање ученика за правилно интерпретирање хорске и оркестарске литературе и за
даљи самостални рад. У процесу рада корисно је слушање композиција које се обрађују помоћу доступних носилаца звука
(предности дигитализације). На тај начин се подстиче активно слушање, анализа квалитета извођења и развој
критичког мишљења.

Праћење и вредновање
На часовима дириговања кључно је унапређивање музичких способности ученика и њихово оспособљавање за
правилну интерпретацију хорских и оркестарских композиција. Критеријум за оцењивање је уложен лични ангажман
ученика и напредовање у складу са његовим музичким могућностима, као и квалитет дириговања. Посебан подстицајни
елемент може бити јавни наступ са ансамблом којим се развија самопоуздање ученика.
Корелација

Захтеви:

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима
3.Минимум програма: 10
композиција за различите
хорске саставе, различитих
епоха и техничких захтева
4.Минимум програма: 3
композиције за гудачки,
камерни, симфонијски
оркестар

Испит:

Годишњи испит две хорске композиције:
1. Рад са хором једног краћег хорског дела
2. Извођење дириговањем једне хорске композиције
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ПРЕДМЕТ:УВОД У КОМПОНОВАЊЕ
Предмет:

УВОД У КОМПОНОВАЊЕ

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Увод у компоновање јесте стицање основних знања о уметничкој
музици 20. века, развијање вештине компоновања и тумачења савремене нотографије.
Рад на модернизацији мелодике, преради мотива, савладавању слободнијих
хармонских веза и компоновању краћих музичких форми. Развијати код ученика способност
музичке импровизације и способност озвучавања звучних слика, подстицати музичку
инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и контрапункта,
упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем
написаних композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и
даље развијају креативно мишљење.

Задаци наставе
предмета:

Разред:

IV

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

66

групни

Модул / област
МУЗИКА 20. ВЕКА
Слабљење тоналног центра у музици с краја 19. века.
Модална, тонална и атонална музика.
Релативизација појма дисонанаца у музици (слушно, аналитички, практично):
савршене дисонанце,
несавршене дисонанце.
Музичке компоненте у музици 20. века
Усложњавање ритмике и метрике (слушно, аналитички, практично):
неправилне ритмичке поделе,
померање акцентовања у музици,
променљива метрика,
полиритмија и полиметрија.
Проширење хармонског фонда и тоналног плана (основно, аналитички, практично):
медијантне везе,
поларни акорди,
квартни и квинтни акорди,
акорди са додатим тоновима,
кластери.
Израда краћег тоналног плана у слободном хармонском ставу уз употребу „нових” акорада за хармонски инструмент.
Модернизација мелодије.
НОТОГРАФИЈА
Проширивање музичког писма и нотног записа.
Нове тенденције у нотографији – нова нотна обележја и нотни знаци.
Одступање од традиционалног начина записивања музике.
Нове тенденције и принципи у организацији партитура.
(аналитички).
КОМПОЗИЦИОНЕ ТЕХНИКЕ
Композиционе технике 20. века:
серијална техника,
додекафонија,
интегрални серијализам,
алеаторика.
Појава и употреба елетронике у музици друге половине 20. века.
Препознавање елемената композиционих техника на изабраним нотним примерима.
КОМПОНОВАЊЕ
Компоновање минијатура у задатом или слободнијем облику за:
клавир или
до три инструмента од којих један инструмент може бити хармонски.
Компоновање песме за глас и клавир (или други хармонски инструмент) на основу изабраног поетског текста.
ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
Појава и улога филма на почетку 20. века као новог медија.
Музика за филм.
Музика за позориште.
Мјузикл.
Израда краћих композиција (главних тема) на одабране филмске теме или појединачне сцене.
Почеци забавне музике – џез.
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Циљеви учења за предмет или исход
слушно и аналитички препознаје разлике између тоналне, модалне и атоналне музике;
самостално води свој Дневник савремене музике;
разликује и објасни нова нотна обележја у нотографији;
разликује акорде нетерцног типа и употребљава их у својим задацима-композицијама;
наведе композиционе технике и користи их у својим задацима-композицијама;
компонује минијатуре у задатом или слободнијем облику уз помоћ наставника;
компонује вокално-инструментални комад (соло песму) уз помоћ наставника;
компонује на одабрану филмску/позоришну тему или на појединачне сцене уз помоћ наставника.

Начин остваривања наставе и учења
Увод у компоновање је предмет који се састоји из неколико области – тема: музика 20. века, нотографија,
компоновање и примењена музика. Наведене области се надовезују једна на другу, међусобно су повезане и чине
нераскидиву, свеобухватну целину. Савладавање нових садржаја темељи се повезивању са програмима других предмета
и њиховом међусобном корелацијом.
Музика 20. века представља област која ученике по мало извлачи из зоне комфора, тј. уводи их из тоналног и
традиционалног размишљања у нешто ново и другачије. Тежиште рада подразумева савладавање основних појмова у
музици 20. века, у циљу њиховог разумевања и примене.
Садржај модална музика је изузетно важан за искорак из тоналног центра (пре свега кроз комбиноване модусе).
Наставник може да креира своје задатке по узору понуђену литературу. Музичке компоненте у музици 20. века стављају
акценат на мелодију, ритам и хармонију. У овом делу програма ученик има први сусрет са компоновањем мелодија на
задати хармонски план који ће у себи садржати поларне акорде или квартне и квинтне акорде, акорде са додатим
тоновима или кластере ( уводити један по један елемент). Ове садржаје треба темељно обрадити како би ученици
касније што свесније приступили компоновању задатих форми. Пажњу ученика треба усмерити ка слушању одабраних
дела музике 20.века, што ће наставник планирати у припреми часа.
Нотографија је област која кроз своје садржаје, ученике аналитички упознаје са изгледом партитуре музике 20.
века. Интересантни записи појединих композиција, распламсаће ученичку радозналост и прошириће оквире досадашњег
музичког поимања.
Композиционе технике уводе нове садржаје и појмове као што су додекафонија, серијализам, алеаторика. У
оквиру ове области, ученици ће се још више удаљити од тоналног центра, тј. закорачиће у атоналност. Овој области је
пожељно прићи из угла анализе, али не инсистирати на примени ових техника у компоновању музике. Препорука је
вођење Дневника савремене музике у који ће ученици уписивати нове појмове који се јављају у музици 20. века, као и
опажања о одслушаним музичким делима. Ученик би требало да упише за свако дело које се обрађује, наслов дела, опус,
пуно име и презиме композитора, као и годину настајања. Такође би требало да упише стил, правац, школу или групу
којој композитор припада, оркестарски састав или састав инструмената ако је нестандардни ансамбл, назив
композиционе технике уколико преовлађује једна, или више техника, да испише кратки опис чиме је композитор био
инспирисан на компоновање. Када попуни податке о о делу, за време слушања на часу или код куће, требало би да
напише своја размишљања, закључке и утиске током слушања.
Компоновање је област у оквиру које ће ученици имати прилику да покажу сву своју креативност и знање које
су стекли, како на овом предмету, тако и у целокупном музичком образовању. Компоновање минијатура за клавир је
врло важан садржај, где ће кроз компоновање кратких и карактерно различитих композиција овладати клавиром који је
полазна тачка за креирање музике. Ученицима треба предложити да искомпонују десетак почетака, мелодијских тема, уз
употребу Пиано апликације на часу, или као домаћи задатак, наравно уз употребу клавира. Након тога, заједнички
приступити свирању тема и анализи, а затим и одабрати три до четири теме које су се издвојиле и које ће представљати
почетке клавирских минијатура.
Индивидуални приступ је јако важан у овом процесу, па наставник треба добро да ослушкује ученикова
интересовања за одређени музички стил и да не инсистира по сваку цену на модерном звуку. Наставник предлаже даљи
ток композиције и помаже ученику да што лакше и са пуно уживања савлада овај садржај. Фокус је на интеракцији
ученика и наставника. На исти начин треба приступити и изради соло песме и дуа или триа. Група је веома важна у
процесу компоновања и њена улога је у међусобној подршци идејама за израду што бољих композиција. Обавезан је један
јавни наступ у току школске године, на ком ће ученици представити своје композиције. На тај начин је обезбеђена
њихова додатна мотивација за што успешније савладавање овог предмета.
Примењена музика је завршна област али не и мање значајна. Њој треба приступити пре свега аналитички и
кроз слушање филмске и позоришне музике, као и кроз покушај креирања композиције на задату одабрану филмску
тему или сцену. Примењена музика је област која је јако интересантна данашњим генерацијама ученика, јер су врло
упућени на визуелне медије. Зато је потребно, у складу са могућностима ученике одвести на позоришну представу,
мјузикл као и на Међународну трибину композитора (Београд) где ће уживо имати прилику да се сусретну са модерним
звуком.
−

Праћење и вредновање

На часовима увода у компоновање, најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, као и
на развијању музичке мисли кроз функционалне задатке, који воде ка развијању креативности ученика. Смер наставе је
такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу.
Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовањеу складу са личним и музичким способностима
је један од врло битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити
стимулативну, радну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.
Утврђивање и проверу знања из увода у компоновање треба спроводити усменим, писаним и практичним
путем, на разнолик и интересантан начин.
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Учешће на јавном наступу употпуњује слику о постигнућима наставе и учења.
Корелација
Захтеви:

Историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, хармонија,
контрапункт,
Музички инструменти, хор, инструмент.
Јавни наступ: Обавезан је минимум један јавни наступ у току школске године.

ПРЕДМЕТ:АРАНЖИРАЊЕ
Предмет:

АРАНЖИРАЊЕ

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Аранжирање је да код ученика развије вештине аранжирања
примера из литературе за одговарајући ансамбл или солисту.
Рад на модернизацији мелодике, преради мотива, савладавању слободнијих
хармонских веза и компоновању краћих музичких форми. Развијати код ученика способност
музичке импровизације и способност озвучавања звучних слика, подстицати музичку
инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и контрапункта,
упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем
написаних композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и
даље развијају креативно мишљење.

Задаци наставе
предмета:

Разред:

II

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

35

групни,
индивидуални,
рад у паровима

Модул / област
УВОД У АРАНЖИРАЊЕ
Аранжирање – појам и улога.
Хармонски став:
строги,
слободни.
Фактура:
хомофона,
полифона.
Пратња и мелодија:
типови пратње (слушно, аналитички и практично),
проширење хармонске окоснице T-S-D-T/t-s-D-t,
израда пратње на клавиру на задату мелодију,
израда клавирске пратње на задату мелодију у другом инструменту (мелодијском инструменту) у слободном
хармонском ставу,
типови мелодије:
инструментална,
вокална (речитативна, ариозо),
мелодија са латентном хармонијом:
израда мелодије са латентном хармонијом (мелодијски инструмент) и на задату пратњу.
ИМПРОВИЗАЦИЈА
Орфов инструментариј.
Тело као инструмент.
АРАНЖИРАЊЕ
Аранжирање мелодије са латентном хармонијом за: мешовити ансамбл (орфов инструментариј, хармонски инструмент,
тело као инструмент).
Аранжирање дечјих песама за дечји хор – једногласно певање уз клавирску пратњу.

Циљеви учења за предмет или исход
дефинише појам и улогу аранжирања;
направи разлику у хармонским слоговима и музичкој фактури;
наведе и препозна и одсвира типове пратње;
користи орфов инструментариј и тело у импровизацији;
самостално осмисли и одсвира пратњу на задату мелодију;
осмисли латентну хармонију на задату мелодију;
аранжира задате мелодије;
направи поређење и коментарише аранжмане оригиналних композиција из литературе

Начин остваривања наставе и учења
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Аранжирање се састоји из више сегмената: аналитичког посматрања одабраног музичког примера или неког
његовог дела (фактура, мелодија, пратња, латентна хармонија, облик), аранжирања тог примера, ипровизације и
слушања музике и урађеног аранжмана. 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. Нарочито је важна спона са предметом Хармонска пратња, који се изучава у првом разреду средњег музичког
образовања и својеврсни је увод у предмет Аранжирање који почиње од другог разреда средњег музичког образовања.
Циљ предмета даље јесте и развијање свести о примењивању стечених знања на настави других предмета. Тако су, не
само стручни предмети у целини, већ и појединачни елементи тих других стручних предмета стављену у функцију
разумевања поступка аранжирања.
Предмет се састоји из неколико области/тема које се надовезују једна на другу, међусобно су повезане и чине
јединствену целину. Области/теме попут пратња и мелодија, и, импровизација заједничке су за прва два разреда учења
овог предмета, док је облас/тема аранжирање заједничка за сва три разреда учења. То подразумева да се ове
области/теме усложњавају постепено кроз године учења овог предмета. Зато је потребно да се сваки даљи корак у
савладаваљу ових обласи/тема темељи на претходно савладаном градиву. Нови садржаји у предмету темеље се на
савладаном градиву из других уско-стручних предмета, као што је горе наведено и те је корелација незаобилазна.
Увод у аранжирање (у другом разреду средње музичке школе) је наставна област/тема у којој је важно упутити
ученика у основе аранжирања, односно у музичка средства којима мора/може да располаже у процесу аранжирања
одабаног музичког примера или његове мање целине. Најпре, важно је надовезати се на градиво савладано у првом
разреду на предмету Хармонска пратња. Од првог часа важно је укључити практични део наставе – свирање на клавиру
и/или слушање пажљиво одабраних музичких примера. Ученик би требало да развије слушни осећај за разликовање
хармонских ставова (строги и слободни) и музичке фактуре (хомофоне и полифоне). Када је реч о хармонском ставу, у
овом предмету требало би акценат да се стави све време на савладавању слободног хармонског става; ученици се
строгим хармонским ставом баве на предмету хармонија. Од великог је значаја да ученик савлада оба хармонска става.
Предмет аранжирање замишљен је као својеврсна допуна и проширивање у савладавању градива из хармоније.
Потребно је најпре савладати принципе и типове пратње, а потом принципе и типове мелодије. То не значи да
би наставник требало да пропусти могуће и драгоцене тренутке када је корисно да симултано говори о обема музичким
компонентама и њиховом садејству. Требало би осмислити најпре овладавање једноставнијим тимповим пратње попут
Албертинског баса и осталих могућих једноставних фигурираних пратњи, пасажа и т. сл. Употребу пратње ученик би
требало у потпуности да савлада најпре у хармонском инструменту.
У трећем разреду средње школе пратња и мелодија су посебна наставна област/тема. Ученик би требало да
савлада сложеније фактуре хармонске пратње (на хармонском инструменту – клавиру), али и постављању пратње у
млодијском инструменту као најсложенијем захтеву хармонске пратње.
Проширење базичне хармонске окоснице T–S–D–T у дуру, и t–s–D–t у молу, требало би да код ученика развије
осећај шта се од ступњева (споредних) може интерполирати између ових стубова тоналитета. Како буде одмицало
гладиво из предмета хармонија у другом разреду, тако се и овде ваља враћати, пратити и постепено додавати савладани
акордски фонд.
У Садржају – израда пратње на задату мелодију – подразумева се да је та мелодија задата у клавиру, у десној
руци, а да се пратња поставља и развија у левој руци, како би на послетку ученик спојио музички материјал у обема
рукама о добио комплетну (клавирску) звучну слику. Израда клавирске пратње на задату мелодију у другом
(мелодијском инструменут) требало би да укључи најпре мелодијски инструмент који је ученицима на располагању у
оквиру школе, како би то могли и у живом звуку да чују, аа потом и на друге инструменте према учениковом афинитету.
У Садржају – мелодија са летентном хармонијом – акценат би био на томе да ученик савлада препознавање и
читање латентне хармоније која је у мелодији присутна. То ускуство ће стећи на два начина: аналитичким тумачењем
већ задате мелодије, и, израдом краћих мелодијских целина тако да садрже логичан и јасан латентни хармонски план. Те
мелодије у каснијем раду могу да послуже као већ задате мелодије на које ће ученик да пише аранжман предвиђен
садржајем и исходима.
Импровизација садржи два наставна садржаја: (1) Орфов инструментариј и (2) тело као инструмент. Ученик би
требало да се упозна са свим инструментима који улазе у састав Орфовог инструментаријума. Такође, требало би да
спозају како тело може да се користи као музички инструмент. Типичан пример за употребу тела као инструмента јесте
body percussion. У даљој разради овог садржаја тело може да буде и ритмички и мелодијски инструмент, како одвојено
тако и истовремено.
Орфов инструментариј и тело као музички инструмент могу бити спојени у јединствену целину, те ученику
остављају простора да сам креира аранжман, те да се упусти у импровизацију уз помоћ истих. Импровизацију код
ученика развијати постепено као један смислени и организовани креативни музички израз. У даљем раду на овом
предмету (у свим годинама средњошколског учења аранжирања), импровизацију, Орфов имнструментариј и тело као
музички инструмет не запоставити као могућност учениковог изражаја или комбиновања са даљим наставним
захтевима.
Наставна област/тема дигитално музичко описмењавање изучава се у другој години учења и својеврсна је
новина у музичком средњошколском образовању. Ученици би требало да савладају употребу дигиталних програма које
могу да употребе у настави најпре аранжирања, али и на другим уско-стручним предметима попут хармоније,
контрапункта или увода у компоновање. Примена савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара,
смарт табли и одговарајућих апликација. 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.
Програми им могу пружити тренутни увид у један део или целину урађеног задатка, тј. аранжмана. Не би
требало да се ученик увек ослања на звучну слику коју добије из дигиталних програма. Мора да развија осећај за живимакустичким звуком. Вештине усвојене и савладане из ове области ученик би требало да користи у наредном разреду
изчучавања овог предмета.
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У првој години учења предмета Аранжирање крањи (годишњи) циљ јесте да ученик аранжира задату
једногласну дечју песму за дечји хор са пратњом клавира. Тиме се ученик упознаје са једноставнијим музичким формама,
а уједно се обогаћује релативно скроман репертоар композиција за дечје хорове. У том аранжману осим пратње клавира,
може се употребити и Орфов инструмнтариј као и тело као музички инструмент.
У другој години учења овог предмета, захтев се усложњава на аранжмане за двогласне дечје песме за дечји хор
уз пратњу клавира (уз могућност употребе Орфовог инструментарија и тела као музичког инструмена). Захтеви се даље
постепено усложњавају од аранжирања одабране музике за клавир, преко аранжирања одабране музике за клавирски
дуо (од који је један инструмент мелодијски и требало би да то буде најпре инстурумент доступан у школи); трио може
бити инструментални – клавирски трио или неки други нестандардни инструментални трио који у себи може да садржи
један хармонски инструмент. Као посебно захтевно и изазовно за ученике у аранжирању јесте да се инструментална
музика преточи у извођење вокалног ансамбла, као и то да се савлада аранжирање за два хармонска инструмента. То
могу бити два иста или различита хармонска инструмента. Ту је потребно да наставник смислено, креативно и са пуно
пажње испрати све ученикове кораке као и одабир адекватнихмузичких примера.
У трећој години учења требало би код ученика развијати осећај за сложенији вид скупног звука, какав јесте у
гудачком квартету, а нарочито у гудачком оркестру.
Израда задатака везана је за сва три разреда учења овог предмета. Урађени задатак треба обавезно одсвирати
(наставник или ученик); одређени делови аранжмана могу се и отпевати. Анализа одабраних примера и урађених
задатака кроз дебату ученицима пружа неопходно искуство у препознавању добрих решења и уочавању техничких
грешака.
Слушање музике саставни је део сваког часа. Наставник мора за зваки час да припреми адекватно одабране
музичке примере за слушаље и анализу спрам захтева садржаја. Сваки теоријски обрађен наставни садржај требало би да
оживи звуком. Препорука је да то буду мање и пажљиво одабране целине а да се потом иде ка савладавању већих
музичких целина или целих композиција. Највише пажње обратити на уметничку музику, али наставнику и ученицима
оставља се простора да закораче једним делом и у друге жанрове, у зависности од капацитета и интересовања ученика.
Наставнику је дата слобода да направи сопствени избор у редоследу садржаја у односу на представљени и препоручени
редослед.

Праћење и вредновање
На часовима Аранжирања, најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, као и на
развијању музичке мисли кроз функционалне задатке, који воде ка развијању креативности ученика. Смер наставе је
такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу.
Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовањеу складу са личним и музичким способностима
је један од врло битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити
стимулативну, радну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.
Утврђивање и проверу знања из Аранжирања треба спроводити усменим, писаним и практичним путем, на
разнолик и интересантан начин.
Учешће на јавном наступу употпуњује слику о постигнућима наставе и учења.
Историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици,
Корелација
хармонија, контрапункт,
Музички инструменти, хор, инструмент.
Захтеви:

Јавни наступ: Обавезан је минимум један јавни наступ у току школске године.

ПРЕДМЕТ:АРАНЖИРАЊЕ
Предмет:

АРАНЖИРАЊЕ

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Аранжирање је да код ученика развије вештине аранжирања
примера из литературе за одговарајући ансамбл или солисту.
Рад на модернизацији мелодике, преради мотива, савладавању слободнијих
хармонских веза и компоновању краћих музичких форми. Развијати код ученика способност
музичке импровизације и способност озвучавања звучних слика, подстицати музичку
инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и контрапункта,
упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем
написаних композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и
даље развијају креативно мишљење.

Задаци наставе
предмета:

Разред:

III

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

35

групни,
индивидуални,
рад у паровима

Модул / област
ДИГИТАЛНО МУЗИЧКООПИСМЕЊАВАЊЕ
Савладавање програма:
Note flight,
Musе score.
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ПРАТЊА И МЕЛОДИЈА
Сложенија фактура хармонске пратње.
Хармонска пратња у деоници мелодијског инструмента.
Корална мелодија и њена хармонизација.
АРАНЖИРАЊЕ
Карактеристике аранжирања за дечји хор.
Аранжирање:
дечјих песама за дечји хор – двогласно певање уз клавирску пратњу,
одабраних композиција или краћих целина из уметничке музике за клавир,
одабраних композиција или краћих целина из уметничке музике за клавирски дуо,
одабраних композиција или краћих целина из уметничке музике за трио (клавирски или инструментални).
Инструментална музика у аранжману за хор (мешовити/женски/мушки/дечји).
Аранжирање за два хармонска инструмента.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање аранжираних примера из литературе.

Циљеви учења за предмет или исход
користи дигиталне музичке програме у изради аранжмана;
примени сложенију фактуру у поставци аранжмана;
самостално осмисли пратњу у деоници мелодијског инструмента на задату мелодију;
самостално хармонизује коралну мелодију;
аранжира за дечји хор;
аранжира за различите ансамбле;
направи поређење и коментарише аранжмане оригиналних композиција из литературе

Начин остваривања наставе и учења
Аранжирање се састоји из више сегмената: аналитичког посматрања одабраног музичког примера или неког
његовог дела (фактура, мелодија, пратња, латентна хармонија, облик), аранжирања тог примера, ипровизације и
слушања музике и урађеног аранжмана. 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. Нарочито је важна спона са предметом Хармонска пратња, који се изучава у првом разреду средњег музичког
образовања и својеврсни је увод у предмет Аранжирање који почиње од другог разреда средњег музичког образовања.
Циљ предмета даље јесте и развијање свести о примењивању стечених знања на настави других предмета. Тако су, не
само стручни предмети у целини, већ и појединачни елементи тих других стручних предмета стављену у функцију
разумевања поступка аранжирања.
Предмет се састоји из неколико области/тема које се надовезују једна на другу, међусобно су повезане и чине
јединствену целину. Области/теме попут пратња и мелодија, и, импровизација заједничке су за прва два разреда учења
овог предмета, док је облас/тема аранжирање заједничка за сва три разреда учења. То подразумева да се ове
области/теме усложњавају постепено кроз године учења овог предмета. Зато је потребно да се сваки даљи корак у
савладаваљу ових обласи/тема темељи на претходно савладаном градиву. Нови садржаји у предмету темеље се на
савладаном градиву из других уско-стручних предмета, као што је горе наведено и те је корелација незаобилазна.
Увод у аранжирање (у другом разреду средње музичке школе) је наставна област/тема у којој је важно упутити
ученика у основе аранжирања, односно у музичка средства којима мора/може да располаже у процесу аранжирања
одабаног музичког примера или његове мање целине. Најпре, важно је надовезати се на градиво савладано у првом
разреду на предмету Хармонска пратња. Од првог часа важно је укључити практични део наставе – свирање на клавиру
и/или слушање пажљиво одабраних музичких примера. Ученик би требало да развије слушни осећај за разликовање
хармонских ставова (строги и слободни) и музичке фактуре (хомофоне и полифоне). Када је реч о хармонском ставу, у
овом предмету требало би акценат да се стави све време на савладавању слободног хармонског става; ученици се
строгим хармонским ставом баве на предмету хармонија. Од великог је значаја да ученик савлада оба хармонска става.
Предмет аранжирање замишљен је као својеврсна допуна и проширивање у савладавању градива из хармоније.
Потребно је најпре савладати принципе и типове пратње, а потом принципе и типове мелодије. То не значи да
би наставник требало да пропусти могуће и драгоцене тренутке када је корисно да симултано говори о обема музичким
компонентама и њиховом садејству. Требало би осмислити најпре овладавање једноставнијим тимповим пратње попут
Албертинског баса и осталих могућих једноставних фигурираних пратњи, пасажа и т. сл. Употребу пратње ученик би
требало у потпуности да савлада најпре у хармонском инструменту.
У трећем разреду средње школе пратња и мелодија су посебна наставна област/тема. Ученик би требало да
савлада сложеније фактуре хармонске пратње (на хармонском инструменту – клавиру), али и постављању пратње у
млодијском инструменту као најсложенијем захтеву хармонске пратње.
Проширење базичне хармонске окоснице T–S–D–T у дуру, и t–s–D–t у молу, требало би да код ученика развије
осећај шта се од ступњева (споредних) може интерполирати између ових стубова тоналитета. Како буде одмицало
гладиво из предмета хармонија у другом разреду, тако се и овде ваља враћати, пратити и постепено додавати савладани
акордски фонд.
У Садржају – израда пратње на задату мелодију – подразумева се да је та мелодија задата у клавиру, у десној
руци, а да се пратња поставља и развија у левој руци, како би на послетку ученик спојио музички материјал у обема
рукама о добио комплетну (клавирску) звучну слику. Израда клавирске пратње на задату мелодију у другом
(мелодијском инструменут) требало би да укључи најпре мелодијски инструмент који је ученицима на располагању у
оквиру школе, како би то могли и у живом звуку да чују, аа потом и на друге инструменте према учениковом афинитету.
У Садржају – мелодија са летентном хармонијом – акценат би био на томе да ученик савлада препознавање и
читање латентне хармоније која је у мелодији присутна. То ускуство ће стећи на два начина: аналитичким тумачењем
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већ задате мелодије, и, израдом краћих мелодијских целина тако да садрже логичан и јасан латентни хармонски план. Те
мелодије у каснијем раду могу да послуже као већ задате мелодије на које ће ученик да пише аранжман предвиђен
садржајем и исходима.
Импровизација садржи два наставна садржаја: (1) Орфов инструментариј и (2) тело као инструмент. Ученик би
требало да се упозна са свим инструментима који улазе у састав Орфовог инструментаријума. Такође, требало би да
спозају како тело може да се користи као музички инструмент. Типичан пример за употребу тела као инструмента јесте
body percussion. У даљој разради овог садржаја тело може да буде и ритмички и мелодијски инструмент, како одвојено
тако и истовремено.
Орфов инструментариј и тело као музички инструмент могу бити спојени у јединствену целину, те ученику
остављају простора да сам креира аранжман, те да се упусти у импровизацију уз помоћ истих. Импровизацију код
ученика развијати постепено као један смислени и организовани креативни музички израз. У даљем раду на овом
предмету (у свим годинама средњошколског учења аранжирања), импровизацију, Орфов имнструментариј и тело као
музички инструмет не запоставити као могућност учениковог изражаја или комбиновања са даљим наставним
захтевима.
Наставна област/тема дигитално музичко описмењавање изучава се у другој години учења и својеврсна је
новина у музичком средњошколском образовању. Ученици би требало да савладају употребу дигиталних програма које
могу да употребе у настави најпре аранжирања, али и на другим уско-стручним предметима попут хармоније,
контрапункта или увода у компоновање. Примена савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара,
смарт табли и одговарајућих апликација. 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.
Програми им могу пружити тренутни увид у један део или целину урађеног задатка, тј. аранжмана. Не би
требало да се ученик увек ослања на звучну слику коју добије из дигиталних програма. Мора да развија осећај за живимакустичким звуком. Вештине усвојене и савладане из ове области ученик би требало да користи у наредном разреду
изчучавања овог предмета.
У првој години учења предмета Аранжирање крањи (годишњи) циљ јесте да ученик аранжира задату
једногласну дечју песму за дечји хор са пратњом клавира. Тиме се ученик упознаје са једноставнијим музичким формама,
а уједно се обогаћује релативно скроман репертоар композиција за дечје хорове. У том аранжману осим пратње клавира,
може се употребити и Орфов инструмнтариј као и тело као музички инструмент.
У другој години учења овог предмета, захтев се усложњава на аранжмане за двогласне дечје песме за дечји хор
уз пратњу клавира (уз могућност употребе Орфовог инструментарија и тела као музичког инструмена). Захтеви се даље
постепено усложњавају од аранжирања одабране музике за клавир, преко аранжирања одабране музике за клавирски
дуо (од који је један инструмент мелодијски и требало би да то буде најпре инстурумент доступан у школи); трио може
бити инструментални – клавирски трио или неки други нестандардни инструментални трио који у себи може да садржи
један хармонски инструмент. Као посебно захтевно и изазовно за ученике у аранжирању јесте да се инструментална
музика преточи у извођење вокалног ансамбла, као и то да се савлада аранжирање за два хармонска инструмента. То
могу бити два иста или различита хармонска инструмента. Ту је потребно да наставник смислено, креативно и са пуно
пажње испрати све ученикове кораке као и одабир адекватнихмузичких примера.
У трећој години учења требало би код ученика развијати осећај за сложенији вид скупног звука, какав јесте у
гудачком квартету, а нарочито у гудачком оркестру.
Израда задатака везана је за сва три разреда учења овог предмета. Урађени задатак треба обавезно одсвирати
(наставник или ученик); одређени делови аранжмана могу се и отпевати. Анализа одабраних примера и урађених
задатака кроз дебату ученицима пружа неопходно искуство у препознавању добрих решења и уочавању техничких
грешака.
Слушање музике саставни је део сваког часа. Наставник мора за зваки час да припреми адекватно одабране
музичке примере за слушаље и анализу спрам захтева садржаја. Сваки теоријски обрађен наставни садржај требало би да
оживи звуком. Препорука је да то буду мање и пажљиво одабране целине а да се потом иде ка савладавању већих
музичких целина или целих композиција. Највише пажње обратити на уметничку музику, али наставнику и ученицима
оставља се простора да закораче једним делом и у друге жанрове, у зависности од капацитета и интересовања ученика.
Наставнику је дата слобода да направи сопствени избор у редоследу садржаја у односу на представљени и
препоручени редослед.

Праћење и вредновање
На часовима Аранжирања, најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, као и на
развијању музичке мисли кроз функционалне задатке, који воде ка развијању креативности ученика. Смер наставе је
такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу.
Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовањеу складу са личним и музичким способностима
је један од врло битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити
стимулативну, радну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.
Утврђивање и проверу знања из Аранжирања треба спроводити усменим, писаним и практичним путем, на
разнолик и интересантан начин.
Учешће на јавном наступу употпуњује слику о постигнућима наставе и учења.
Историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици,
Корелација
хармонија, контрапункт,
Музички инструменти, хор, инструмент.
Захтеви:

Јавни наступ: Обавезан је минимум један јавни наступ у току школске године.
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ПРЕДМЕТ:АРАНЖИРАЊЕ
Предмет:

АРАНЖИРАЊЕ

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Циљеви наставе
предмета:

ЦИЉ учења предмета Аранжирање је да код ученика развије вештине аранжирања
примера из литературе за одговарајући ансамбл или солисту.
Рад на модернизацији мелодике, преради мотива, савладавању слободнијих
хармонских веза и компоновању краћих музичких форми. Развијати код ученика способност
музичке импровизације и способност озвучавања звучних слика, подстицати музичку
инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и контрапункта,
упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем
написаних композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и
даље развијају креативно мишљење.

Задаци наставе
предмета:

Разред:

IV

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

33

групни,
индивидуални,
рад у паровима

Модул / област
АРАНЖИРАЊЕ ЗА ГУДАЧКИ КВАРТЕТ
Поставка акорада у гудачком квартету.
Могући типови пратње у гудачком камерном музицирању.
Аранжирање одабраних композиција или краћих целина за гудачки квартет.
АРАНЖИРАЊЕ ЗА ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР
Поставка акордске вертикале у гудачком оркестру.
Могући типови пратње у гудачком оркестру.
Аранжирање одабраних композиција или краћих целина за гудачки оркестар.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање аранжираних примера из литературе.

Циљеви учења за предмет или исход
аранжира композиције за гудачки квартет;
аранжира композиције за гудачки оркестар;
направи поређење и коментарише аранжмане оригиналних композиција из литературе

Начин остваривања наставе и учења
Аранжирање се састоји из више сегмената: аналитичког посматрања одабраног музичког примера или неког
његовог дела (фактура, мелодија, пратња, латентна хармонија, облик), аранжирања тог примера, ипровизације и
слушања музике и урађеног аранжмана. 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. Нарочито је важна спона са предметом Хармонска пратња, који се изучава у првом разреду средњег музичког
образовања и својеврсни је увод у предмет Аранжирање који почиње од другог разреда средњег музичког образовања.
Циљ предмета даље јесте и развијање свести о примењивању стечених знања на настави других предмета. Тако су, не
само стручни предмети у целини, већ и појединачни елементи тих других стручних предмета стављену у функцију
разумевања поступка аранжирања.
Предмет се састоји из неколико области/тема које се надовезују једна на другу, међусобно су повезане и чине
јединствену целину. Области/теме попут пратња и мелодија, и, импровизација заједничке су за прва два разреда учења
овог предмета, док је облас/тема аранжирање заједничка за сва три разреда учења. То подразумева да се ове
области/теме усложњавају постепено кроз године учења овог предмета. Зато је потребно да се сваки даљи корак у
савладаваљу ових обласи/тема темељи на претходно савладаном градиву. Нови садржаји у предмету темеље се на
савладаном градиву из других уско-стручних предмета, као што је горе наведено и те је корелација незаобилазна.
Увод у аранжирање (у другом разреду средње музичке школе) је наставна област/тема у којој је важно упутити
ученика у основе аранжирања, односно у музичка средства којима мора/може да располаже у процесу аранжирања
одабаног музичког примера или његове мање целине. Најпре, важно је надовезати се на градиво савладано у првом
разреду на предмету Хармонска пратња. Од првог часа важно је укључити практични део наставе – свирање на клавиру
и/или слушање пажљиво одабраних музичких примера. Ученик би требало да развије слушни осећај за разликовање
хармонских ставова (строги и слободни) и музичке фактуре (хомофоне и полифоне). Када је реч о хармонском ставу, у
овом предмету требало би акценат да се стави све време на савладавању слободног хармонског става; ученици се
строгим хармонским ставом баве на предмету хармонија. Од великог је значаја да ученик савлада оба хармонска става.
Предмет аранжирање замишљен је као својеврсна допуна и проширивање у савладавању градива из хармоније.
Потребно је најпре савладати принципе и типове пратње, а потом принципе и типове мелодије. То не значи да
би наставник требало да пропусти могуће и драгоцене тренутке када је корисно да симултано говори о обема музичким
компонентама и њиховом садејству. Требало би осмислити најпре овладавање једноставнијим тимповим пратње попут
Албертинског баса и осталих могућих једноставних фигурираних пратњи, пасажа и т. сл. Употребу пратње ученик би
требало у потпуности да савлада најпре у хармонском инструменту.
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У трећем разреду средње школе пратња и мелодија су посебна наставна област/тема. Ученик би требало да
савлада сложеније фактуре хармонске пратње (на хармонском инструменту – клавиру), али и постављању пратње у
млодијском инструменту као најсложенијем захтеву хармонске пратње.
Проширење базичне хармонске окоснице T–S–D–T у дуру, и t–s–D–t у молу, требало би да код ученика развије
осећај шта се од ступњева (споредних) може интерполирати између ових стубова тоналитета. Како буде одмицало
гладиво из предмета хармонија у другом разреду, тако се и овде ваља враћати, пратити и постепено додавати савладани
акордски фонд.
У Садржају – израда пратње на задату мелодију – подразумева се да је та мелодија задата у клавиру, у десној
руци, а да се пратња поставља и развија у левој руци, како би на послетку ученик спојио музички материјал у обема
рукама о добио комплетну (клавирску) звучну слику. Израда клавирске пратње на задату мелодију у другом
(мелодијском инструменут) требало би да укључи најпре мелодијски инструмент који је ученицима на располагању у
оквиру школе, како би то могли и у живом звуку да чују, аа потом и на друге инструменте према учениковом афинитету.
У Садржају – мелодија са летентном хармонијом – акценат би био на томе да ученик савлада препознавање и
читање латентне хармоније која је у мелодији присутна. То ускуство ће стећи на два начина: аналитичким тумачењем
већ задате мелодије, и, израдом краћих мелодијских целина тако да садрже логичан и јасан латентни хармонски план. Те
мелодије у каснијем раду могу да послуже као већ задате мелодије на које ће ученик да пише аранжман предвиђен
садржајем и исходима.
Импровизација садржи два наставна садржаја: (1) Орфов инструментариј и (2) тело као инструмент. Ученик би
требало да се упозна са свим инструментима који улазе у састав Орфовог инструментаријума. Такође, требало би да
спозају како тело може да се користи као музички инструмент. Типичан пример за употребу тела као инструмента јесте
body percussion. У даљој разради овог садржаја тело може да буде и ритмички и мелодијски инструмент, како одвојено
тако и истовремено.
Орфов инструментариј и тело као музички инструмент могу бити спојени у јединствену целину, те ученику
остављају простора да сам креира аранжман, те да се упусти у импровизацију уз помоћ истих. Импровизацију код
ученика развијати постепено као један смислени и организовани креативни музички израз. У даљем раду на овом
предмету (у свим годинама средњошколског учења аранжирања), импровизацију, Орфов имнструментариј и тело као
музички инструмет не запоставити као могућност учениковог изражаја или комбиновања са даљим наставним
захтевима.
Наставна област/тема дигитално музичко описмењавање изучава се у другој години учења и својеврсна је
новина у музичком средњошколском образовању. Ученици би требало да савладају употребу дигиталних програма које
могу да употребе у настави најпре аранжирања, али и на другим уско-стручним предметима попут хармоније,
контрапункта или увода у компоновање. Примена савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара,
смарт табли и одговарајућих апликација. 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.
Програми им могу пружити тренутни увид у један део или целину урађеног задатка, тј. аранжмана. Не би
требало да се ученик увек ослања на звучну слику коју добије из дигиталних програма. Мора да развија осећај за живимакустичким звуком. Вештине усвојене и савладане из ове области ученик би требало да користи у наредном разреду
изчучавања овог предмета.
У првој години учења предмета Аранжирање крањи (годишњи) циљ јесте да ученик аранжира задату
једногласну дечју песму за дечји хор са пратњом клавира. Тиме се ученик упознаје са једноставнијим музичким формама,
а уједно се обогаћује релативно скроман репертоар композиција за дечје хорове. У том аранжману осим пратње клавира,
може се употребити и Орфов инструмнтариј као и тело као музички инструмент.
У другој години учења овог предмета, захтев се усложњава на аранжмане за двогласне дечје песме за дечји хор
уз пратњу клавира (уз могућност употребе Орфовог инструментарија и тела као музичког инструмена). Захтеви се даље
постепено усложњавају од аранжирања одабране музике за клавир, преко аранжирања одабране музике за клавирски
дуо (од који је један инструмент мелодијски и требало би да то буде најпре инстурумент доступан у школи); трио може
бити инструментални – клавирски трио или неки други нестандардни инструментални трио који у себи може да садржи
један хармонски инструмент. Као посебно захтевно и изазовно за ученике у аранжирању јесте да се инструментална
музика преточи у извођење вокалног ансамбла, као и то да се савлада аранжирање за два хармонска инструмента. То
могу бити два иста или различита хармонска инструмента. Ту је потребно да наставник смислено, креативно и са пуно
пажње испрати све ученикове кораке као и одабир адекватнихмузичких примера.
У трећој години учења требало би код ученика развијати осећај за сложенији вид скупног звука, какав јесте у
гудачком квартету, а нарочито у гудачком оркестру.
Израда задатака везана је за сва три разреда учења овог предмета. Урађени задатак треба обавезно одсвирати
(наставник или ученик); одређени делови аранжмана могу се и отпевати. Анализа одабраних примера и урађених
задатака кроз дебату ученицима пружа неопходно искуство у препознавању добрих решења и уочавању техничких
грешака.
Слушање музике саставни је део сваког часа. Наставник мора за зваки час да припреми адекватно одабране
музичке примере за слушаље и анализу спрам захтева садржаја. Сваки теоријски обрађен наставни садржај требало би да
оживи звуком. Препорука је да то буду мање и пажљиво одабране целине а да се потом иде ка савладавању већих
музичких целина или целих композиција. Највише пажње обратити на уметничку музику, али наставнику и ученицима
оставља се простора да закораче једним делом и у друге жанрове, у зависности од капацитета и интересовања ученика.

Праћење и вредновање
На часовима Аранжирања, најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, као и на
развијању музичке мисли кроз функционалне задатке, који воде ка развијању креативности ученика. Смер наставе је
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такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу.
Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовањеу складу са личним и музичким способностима
је један од врло битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити
стимулативну, радну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.
Утврђивање и проверу знања из Аранжирања треба спроводити усменим, писаним и практичним путем, на
разнолик и интересантан начин.
Учешће на јавном наступу употпуњује слику о постигнућима наставе и учења.
Историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, хармонија,
контрапункт,
Музички инструменти, хор, инструмент.

Корелација

Јавни наступ: Обавезан је минимум један јавни наступ у току школске године.

Захтеви:

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
3)

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ (ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ)
Циљ учења предмета Српско традиционално свирање је да код ученика рaзвиjе знања и
вештине за свирање на традиционалним инструментима кроз индивидуално и групно музичко
искуство, свирањем разноврсног музичког репертоара из српске националне музичко
фолклорне баштине.
I РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Континуирана контрола исправно постављеног дисања
Проширење тонског низа хроматским тоновима и овладавање грифовима (на свим
инструментима осим двојница и дипала)
Скале у оквиру савладаног тонског опсега
Атак: синхронизација прстију и језика (на свим инструментима осим гајди и дипала са мехом)
Усавршавање технике дуплог језика (на фрули, окарини, двојницама, кавалу)
Употреба орнамената: предудар, пралтрилер, мордент, дупли пралтрилер, трилер, групето
Уједначеност квалитета тона у свим регистрима (изузев гајди, дипала и окарине)
Динамичко нијансирање (у границама које дозвољава сам инструмент)
Свирање композиција различитих садржаја са пратњом или без пратње наставника
Свирање композиција у аксак метроритмичким системима
Музичка меморија
Сценски наступ и понашање на сцени

4
6
4
6
2
2
20
16
2
2

Годишњи фонд часова ПН

70

2
4

II РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:
Континуирана контрола исправно постављеног дисања
Употреба орнамената: предудар, пралтрилер, мордент, дупли пралтрилер, трилер, групето
Уједначеност квалитета тона у свим регистрима (изузев гајди, дипала и окарине)

Годишњи фонд
часова ПН
2
4
2
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Динамичко нијансирање (у границама које дозвољава сам инструмент)
Слушање музике на часу
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Свирање композиција различитих садржаја са пратњом или без пратње наставника
Свирање композиција у рубато метроритмичком систему (путничка, рабаџијска и пастирска
свирка)
Свирање композиција у аксак метроритмичким системима
Музичка меморија – неговање и развијање
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени

6
6
4
2
20

Годишњи фонд часова ПН

70

10
10
2
1
1

III РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Функција и примена коју традиционални инструменти имају у друштву (Теоријско
предавање)
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Варирање у односу на записану мелодију у оквирима традиционалног стила свирања
Свирање композиција различитих садржаја, карактера и метроритмичких система са или без
пратње наставника
Свирање композиција традиционалне музике других народа (блиска српском музичком
изразу и изводљива на датом инструменту)
Слушање музике на часу
Музичка меморија – неговање и развијање
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени
Годишњи фонд часова ПН

2
6
8
6
34
4
6
2
1
1
70

IV РАЗРЕД
(2 часa недељно, 66 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:
Читање текстова на тему традиионалних инструмената
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Записивање мелодија – транскрипција.
Свирање композиција различитих садржаја, карактера и метроритмичких система са или без
пратње наставника
Варирање у односу на записану мелодију у оквирима традиционалног стила свирања.
Свирање композиција традиционалне музике других народа (блиска српском музичком
изразу и изводљива на датом инструменту)
Свирање других жанрова ван оквира традиционалне музике
Креирање нумера у духу традиционалне музике – подстицање креативности и самосталности
код ученика (нарочито када су у питању традиционални жанрови импровизационог типа –
пастирска/путничка/рабаџијска свирка)

Годишњи фонд
часова ПН
6
3
6
6
26
4
4
4
4
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Слушање музике на часу
Музичка меморија – неговање и развијање
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени
Годишњи фонд часова ПН

4
1
1
1
66

ЗАХТЕВИ (I-III РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Осам традиционалних мелодија (на једном инструменту или збирно на свим инструментима које ученик
свира).
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Пет традиционалних мелодија (на једном инструменту или збирно на свим инструментима које ученик свира).
ЗАХТЕВИ (IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Десет традиционалних мелодија (на једном инструменту или збирно на свим инструментима које ученик
свира).
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Матурски испит:
Осам традиционалних мелодија (на једном инструменту или збирно на свим инструментима које ученик
свира).

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ (ГУСЛЕ: ЈЕДНОСТРУНЕ, ДВОСТРУНЕ И ТРОСТРУНЕ)
Циљ учења предмета Српско традиционално свирање је да код ученика рaзвиjе знања и
вештине за свирање на традиционалним инструментима кроз индивидуално и групно музичко
искуство, свирањем разноврсног музичког репертоара из српске националне музичко
фолклорне баштине.
I, II РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Техника свирања
Скале
Орнаменти
Динамика
Слушање музике
Сценски наступ и понашање на сцени

36
8
4
8
8
4
2

Годишњи фонд часова ПН

70
III РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)

Модул/област – Извођење музике
Садржаји:
Извођење музике
Функција и примена традиционалних инструмената (теоријска настава)
Слушање музике
Читање с листа

Годишњи фонд
часова ПН
34
4
8
8
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Учење мелодија по слуху
Варирање у оквиру традиционалног стила свирања
Сценски наступ и понашање на сцени

10
6
2

Годишњи фонд часова ПН

70
IV РАЗРЕД
(2 часa недељно, 66 часова годишње)

Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Читање текстова на тему традиционалних инструмената (теоријска настава)
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Записивање мелодија – транскрипција
Варирање у оквирима традиционалног стила свирања
Креирање нумера у духу традиционалне музике
Сценски наступ и понашање на сцени

26
8
4
10
6
6
4
2

Годишњи фонд часова ПН
ЗАХТЕВИ (I-IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Три епске песме (на једноструним гуслама);
Осам традиционалних мелодија (на двоструним и троструним гуслама).

66

Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Једна епска песма (на једноструним гуслама);
Четири традиционалне мелодије (на двоструним и троструним гуслама).
Матурски испит:
Три епске песме (на једноструним гуслама);
Шест традиционалне мелодије (на двоструним и троструним гуслама).

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ (ТАМБУРЕ)
Циљ учења предмета Српско традиционално свирање је да код ученика рaзвиjе знања и
вештине за свирање на традиционалним инструментима кроз индивидуално и групно музичко
искуство, свирањем разноврсног музичког репертоара из српске националне музичко
фолклорне баштине.
I РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Техника свирања
Скале
Орнаменти
Динамика
Слушање музике
Сценски наступ и понашање на сцени

36
8
4
8
8
4
2

Годишњи фонд часова ПН

70
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II РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Скале
Орнаменти
Динамика
Слушање музике
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Сценски наступ и понашање на сцени

30
4
6
8
6
6
8
2

Годишњи фонд часова ПН

70
III РАЗРЕД
(2 часa недељно, 70 часова годишње)

Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Функција и примена традиционалних инструмената (теоријска настава)
Слушање музике
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Варирање у оквиру традиционалног стила свирања
Сценски наступ и понашање на сцени

34
4
8
8
8
6
2

Годишњи фонд часова ПН

70
IV РАЗРЕД
(2 часa недељно, 66 часова годишње)

Модул/област – Извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење музике
Читање текстова на тему традиционалних инструмената (теоријска настава)
Читање с листа
Учење мелодија по слуху
Записивање мелодија – транскрипција
Варирање у оквирима традиционалног стила свирања
Креирање нумера у духу традиционалне музике
Сценски наступ и понашање на сцени

26
8
4
10
6
6
4
2

Годишњи фонд часова ПН

66

ЗАХТЕВИ (I РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Три инструменталне мелодије народних песама;
Три мелодије традиционалних игара;
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
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Годишњи испит:
Две инструменталне мелодије народних песама;
Две мелодије традиционалних игара;
ЗАХТЕВИ (II РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири инструменталне мелодије народних песама;
Четири мелодије традиционалних игара;
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Две инструменталне мелодије народних песама;
Две мелодије традиционалних игара;
ЗАХТЕВИ (III РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири инструменталне мелодије народних песама;
Четири мелодије традиционалних игара;
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Три инструменталне мелодије народних песама;
Три мелодије традиционалних игара;
ЗАХТЕВИ (IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири инструменталне мелодије народних песама;
Четири мелодије традиционалних игара;
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Матурски испит:
Четири инструменталне мелодије народних песама;
Четири мелодије традиционалних игара;

ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ
ЦИЉ учења предмета Српско традиционално певање је да код ученика развије знање и
вештине у традиционалном певању кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче
развијање певачког апарата, креативност и посебан естетски сензибилитет, а ученик мотивише
за самосталан јавни наступ, наставак школовања и оспособи се да своје знање пренесе на друге.
I РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Карактеристике традиционалног певања у различитим деловима Србије и српског етничког
простора (теоријска настава)
Техничкевежбе:
– правилaн став и држање тела при певању;
– вежбе за разгибавање виличних мишића који учествују при певању;
– вежбе дисања;
– различите вежбе за распевавање (вокализе);
Учење песама по слуху на основу аудио снимака и из нотних записа

Годишњи фонд
часова ПН
4

8

15

Анализа и тумачење текста, лоцирање места/области на географској карти одакле потиче
песма, стилске карактеристике певања у односу на географску област

7

Обрада једногласних/соло песама дистрибутивног и аксак ритма:
– обрађивање засебно свих мелодијских елемената дате песме;

15
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– обрађивање једногласних примера са мањим бројем украса (једноструким и двоструким
предударима) и вибратом;
– усаглашавање свих мелопоетских особености песме кроз певање прве строфе, а затим и
кроз читаву песму;
– извођење песме из различитих интонација;
– записивање (мелографија) једноставних једногласних примера
Обрада двогласних песама – новије сеоске традиције „на бас“, старије сеоске традиције ,,на
глас“ и хибридних облика:
– засебно обрађивање свих мелодијских елемената песме по гласовима;
– усаглашавање свих мелопоетских особености песме кроз певање прве строфе, а затим и
кроз читаву песму;
– успостављање сазвука који су типичани за српско певање у двогласним примерима;
– спајање гласова у чему наставник и ученик мењају улоге (водећа и пратећа деоница);
– постизање стабилности и самосталности у пратећем гласу и сигурно вођење деонице
првог гласа уз пратњу наставника
Слушање свих врста песама из различитих крајева Србије и осталог српског етничког
подручја, њихово географско лоцирање, уочавање стилских карактеристика
Годишњи фонд часова ПН

15

6
70

ЗАХТЕВИ (I РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири једногласне песме из различитих крајева Србије
Четири двогласне песме ,на бас''
Три двогласне песме,,на глас'''
Једна песма хибридног облика
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Једна једногласна/соло песма
Једна песма новије традиције ,на бас''
Једна песма ,,на глас'''
Једна песма хибридног облика
II РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Карактеристике традиционалног певања у различитим деловима Србијеи осталог са српског
етничког простора
Техничке вежбе за правилан став, држање тела, разгибавање виличних мишића, дисање као и
различите вежбе за распевавање (вокализе).
– правилaн став и држање тела при певању;
– вежбе за разгибавање виличних мишића који учествују при певању;
– вежбе дисања;
– различите вежбе за распевавање (вокализе);
Певање сложенијих једногласних и двогласних примера (старијег, новијег и хибридног
облика):
− обрађивање једногласних примера са већим бројем украса (квоцање,понирање...);
− учење солистичких песама и у рубато ритму;
− увођење двогласних антифоних уз једногласне антифоне примере;
– примери новијег певања са сложенијом пратњом;
– проблем вибрата у водећој деоници и компактности гласова у пратеђој деоници;
– звучност интервала чисте квинте, посебно у завршним каденцама;
– интервал велике и мале секунде у односу на финалис код сложенијих примера старијег
певања;

Годишњи фонд
часова ПН
4

8

52
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– записивање (мелографија) једногласних и двогласних примера (новија традиција)
Слушање свих врста песама из различитих крајева Србије и осталог српског етничког
подручја, њихово географско лоцирање, уочавање стилских карактеристика
Годишњи фонд часова ПН

6
70

ЗАХТЕВИ (II РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири једногласне песме из различитих крајева Србије
Три двогласне песме ,на бас''
Три двогласне песме,,на глас''
Две песме хибридног облика
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Једна једногласна/соло песма
Једна песма новије традиције ,на бас''
Једна песма ,,на глас'''
Једна песма хибридног облика
Програм се изводи напамет
III РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Сложени једногласни примериу рубато ритму са доста украса
Двогласни примери са сложенијом пратњом:
– увежбавање хетерофоних и хетерофоно-бордунских примера из западне Србијегде се
деонице крећу у паралелним секундама;
– обрада карактеристичних примера ,,грокталица” са подручја Босне, у којима живи српско
становништво;
Читање и записивање мелографских примера:
– записивање народних песама са снимака или према певању професора;
– самостално истраживање и бележење песама од старијих људи у свом окружењу;
Методски рад кроз практичну наставу

20

Слушање свих врста песама из различитих крајева Србије и осталог српског етничког
подручја, њихово географско лоцирање, уочавање стилских карактеристика
Годишњи фонд часова ПН

6

30

10
4

70

ЗАХТЕВИ (III РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Пет једногласних песама из различитих крајева Србије
Пет двогласних песама ,на бас''
Tри двогласне песме,,на глас'''
Jедна ,,грокталицa” из Босне
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Годишњи испит:
Једна једногласна/соло песма
Једна песма новије традиције ,на бас''
Једна песма ,,на глас'''
Jедна ,,грокталицa” из Босне
Програм се изводи напамет
IV РАЗРЕД (2 часa недељно, 66 часова годишње)
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Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Сложенији једногласни и двогласни примери старијег и новијег певања – песме са постепеним
подизањем интонације током мелостиха/мелострофе
Слушање традиционалних мелодија других народа
Читање нотних записа и бележење народне мелодије према аудио-снимцима или певању
професора
Слушање аудио-снимака и одређивањегеографског порекла према карактеристикама
народног певања
Методичка упутства кроз практичну наставу
Слушање свих врста песама из различитих крајева Србије и српског етничког подручја, њихово
географско лоцирање, уочавање стилских карактеристика
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд
часова ПН
44
4
8
6
4
4
70

ЗАХТЕВИ (IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Пет једногласних песама из различитих крајева Србије
Пет двогласних песама ,на бас''
Tри двогласне песме,,на глас'''
Две ,,грокталице” из Босне
Једна песма хибридног облика
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.
Матурски испит:
Једна једногласна/соло песма
Једна песма новије традиције ,на бас''
Једна песма ,,на глас'''
Jедна ,,грокталицa” из Босне
Једна песма хибридног облика
Програм се изводи напамет

ПРЕДМЕТ: СРПСКО ГРУПНО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ
Циљ учења предмета Српско групно традиционално певање је да код ученика рaзвиjе
интeрeсoвaње и љубав према певању и музици кроз колективно музичко искуство којим се
подстиче развијање певачког апарата и осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као
и оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан и групни јавни наступ и наставак
школовања.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Техничке вежбе – различите вежбе за распевавање (вокализе)
Тонско уједначавање гласова и изговора текста
( интонација, метроритам, тембр, дикција)
Извођење песама из различитих делова Србије и српског етничког простора:
– Групно извођење једногласних примера са Косова и из јужне Србије;
– Групно извођење бордунских примера (интерпретација водеће и пратеће деонице);
– Групно извођење песама „на бас“, „на глас“и хибридног облика са једноставном
пратњом;
– Групно певање уз пратњу инструмената;
Припрема за сценски наступ:


израда традиционалне фризуре (плетеница, пунђа...)



сценско шминкање;

Годишњи фонд
часова ПН
4
4

25

2
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облачење народне ношње;



излазак на сцену (став, међусобно држање, наклон);

 понашање на сцени (сценски покрет, фацијална експресија);
Годишњи фонд часова ПН

35

II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Тонско уједначавање гласова и изговора текста
( интонација, метроритам, тембр, дикција)
Извођење песама из различитих делова Србије и српског етничког простора:
– Једногласни примери са целе територије Србије;
– Једногласни и двогласни антифони примери;
– Групно извођење песама „на бас“, „на глас“и хибридног облика који су захтевнији у
погледу извођачких елемената;
– Групно певање уз пратњу инструмената;
Вибрато у водећој деоници и компактност гласова у пратећој деоници
Звучност интервала чисте квинте, посебно у завршним каденцама
Величина интервала велике и мале секунде у односу на финалис у сложенијим примерима
старијег певања
Годишњи фонд часова ПН

5

20

2
4
4
35

III РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Извођење песама из различитих делова Србије и српског етничког простора:
– Једногласни примери са целе територије Србије;
– Двогласни примери са сложенијом пратњом:
– увежбавање хетерофоних и хетерофоно-бордунских примера из западне
Србијегде се деонице крећу у паралелним секундама;
– обрада карактеристичних примера ,,грокталица” са подручја Босне, у којима
живи српско становништво;
– Групно певање уз пратњу инструмената;
Методска упутства кроз наставу
Годишњи фонд часова ПН

30

5
35

IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 33 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Извођење песама из различитих делова Србије и српског етничког простора:
– Једногласни примери са целе територије Србије;
– Двогласни примери старијег и новијег певања – песме са постепеним подизањем интонације
током мелостиха/мелострофе;
– Групно певање уз пратњу инструмената;
Слушање свих врста песама из различитих крајева Србије, њихово географско лоцирање, уочавање
стилских карактеристика
Слушање традиционалних мелодија других народа
Методска упутства кроз наставу
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд
часова ПН

20

5
5
5
33
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ЗАХТЕВИ (I – IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Четири једногласне песме из различитих крајева Србије
Четири двогласне песме ,на бас''
Три двогласне песме,,на глас'''
Једна песма хибридног облика
Јавни наступи:
Обавезна су два јавна наступа у току школске године.

ПРЕДМЕТ: СРПСКО ГРУПНО ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ
Циљ учења предмета Српско групно традиционално свирање је да код ученика рaзвиjе
интeрeсoвaње и љубав према традиционалној музици кроз камерно 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.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Развој и врсте традиционалних ансамбала (теоријско предавање)
Специфичности свирања у камерном саставу
Перкусивни инструменти (тапан, тарабука, даире) и њихова улога и употреба у оквиру
групног традиционалног облика музицирања
Читање нотног текста с листа
Свирање по слуху
Усаглашавање деоница у оквиру ансамбла
Свирање традиционалних песама, као вид пратње вокалне деонице – унисоно или у
бордунској фактури (кавал, шупељка, цевара, фрула, окарина, гајде, гусле, тамбура), односно у
терцном односу деоница (фрула, двојнице, окарина, тамбура)
Свирање жанрова импровизационог карактера у бордунској пратњи (кавал, шупељка, цевара,
зурле, фрула, окарина, гајде, гусле, двојнице, тамбуре)
Свирање комада са пратњом у терцном односу (фрула, окарина, тамбуре)
Давања знака за почетак и крај композиције, као и за агогичка нијансирања
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени
Годишњи фонд часова ПН

1
2
1
2
2
6
6
6
6
1
1
1
35

II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Специфичности свирања у камерном саставу
Перкусивни инструменти (тапан, тарабука, даире) и њихова улога и употреба у оквиру
групног традиционалног облика музицирања
Свирање ритмичке пратње на перкусивним инструментима (тапан, тарабука, даире)
Читање нотног текста с листа
Свирање по слуху
Усаглашавање деоница у оквиру ансамбла
Свирање традиционалних песама, као вид пратње вокалне деонице – унисоно или у
бордунској фактури (кавал, шупељка, цевара, фрула, окарина, гајде, гусле, тамбура), односно у
терцном односу деоница (фрула, двојнице, окарина, тамбура)

Годишњи фонд
часова ПН
1
1
4
2
2
2
6
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Свирање жанрова импровизационог карактера у бордунској пратњи (кавал, шупељка, цевара,
зурле, фрула, окарина, гајде, гусле, двојнице, тамбуре)
Свирање комада са пратњом у терцном односу (фрула, окарина, тамбуре)
Варирање у односу на записану мелодију у оквирима традиционалног стила свирања
Давања знака за почетак и крај композиције, као и за агогичка нијансирања
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени
Годишњи фонд часова ПН

4
4
4
1
1
1
35

III РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:

Годишњи фонд
часова ПН

Специфичности свирања у камерном саставу
Перкусивни инструменти (тапан, тарабука, даире) и њихова улога и употреба у оквиру
групног традиционалног облика музицирања
Свирање ритмичке пратње на перкусивним инструментима (тапан, тарабука, даире)
Читање нотног текста с листа
Свирање по слуху
Усаглашавање деоница у оквиру ансамбла
Свирање традиционалних песама, као вид пратње вокалне деонице – унисоно или у
бордунској фактури (кавал, шупељка, цевара, фрула, окарина, гајде, гусле, тамбура), односно у
терцном односу деоница (фрула, двојнице, окарина, тамбура)
Свирање жанрова импровизационог карактера у бордунској пратњи (кавал, шупељка, цевара,
зурле, фрула, окарина, гајде, гусле, двојнице, тамбуре)
Свирање комада са пратњом у терцном односу (фрула, окарина, тамбуре)
Варирање у односу на записану мелодију у оквирима традиционалног стила свирања
Свирање ритмичко хармонске пратње на жичаним инструментима
Свирање традиционалне музике других народа
Давања знака за почетак и крај композиције, као и за агогичка нијансирања
Музички бонтон
Сценски наступ и понашање на сцени
Годишњи фонд часова ПН

1
1
1
2
2
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
35

IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 33 часова годишње)
Модул/област: извођење музике
Садржаји:
Специфичности свирања у камерном саставу
Свирање ритмичке пратње на перкусивним инструментима (тапан, тарабука, даире)
Читање нотног текста с листа
Свирање по слуху
Усаглашавање деоница у оквиру ансамбла
Свирање традиционалних песама, као вид пратње вокалне деонице – унисоно или у
бордунској фактури (кавал, шупељка, цевара, фрула, окарина, гајде, гусле, тамбура), односно у
терцном односу деоница (фрула, двојнице, окарина, тамбура)
Свирање жанрова импровизационог карактера у бордунској пратњи (кавал, шупељка, цевара,
зурле, фрула, окарина, гајде, гусле, двојнице, тамбуре)
Свирање комада са пратњом у терцном односу (фрула, окарина, тамбуре)
Варирање у односу на записану мелодију у оквирима традиционалног стила свирања
Свирање ритмичко хармонске пратње на жичаним инструментима
Свирање традиционалне музике других народа

Годишњи фонд
часова ПН
1
1
2
2
1
4
4
4
4
2
2
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Свирање других музичких жанрова
Компоновање и аранжирање у духу традиционалне камерне музике
Сценски наступ и понашање на сцени

2
3
1

Годишњи фонд часова ПН

33

ЗАХТЕВИ (I – IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
Шест традиционалних мелодија
Јавни наступи:
Обавезан је један јавни наступ у току школске године.

ПРЕДМЕТ: ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА
Циљ учења предмета Етнокореологијаје да код ученика подстакнеразвој моторичке
флексибилности и естетског сензибилитета кроз групни практичан рад, као и интeрeсoвaње и
љубав према традиционалној плесној пракси, кроз теоријско сагледавање и тумачење исте.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

Практичан рад – плесање:
Просторна организација:
– распоред плесача у простору;
– формација;
– повезаност плесача;
– држање тела приликом плесања;
Практично учење плесова централне Србије:
– учење плесова путем демонстрације наставника;
– учење плесова према запису;
– учење плесова према видео материјалу;
Препознавање плесова на основу музичке пратње;
Рашчлањавање/разбројавање плесног обрасца;
Тумачење симетрије и асиметрије;
Стилске карактеристике плеса;
Записивање плесова:
Историјски преглед принципа записивања плесова у Србији у XX веку;
Овладавање основама записивања;
Структурна анализа плеса:
Анализа постојећих записа;
Анализирање плесне структуре;
Теоријско проучавање плеса:
Појам плеса (настанак, дефиниције);
Извори за проучавање плеса;
Хронолошки разој плеса;
Плесна пракса централне Србије (истраживачи, историјско и географско
позиционирање области, предеоне целине, прилике и места за плесање,
формација, повезаност плесача у колу, извођачки стил, музичка пратња);
Годишњи фонд часова

35

2

8

10

15

70
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

Практичан рад – плесање:
Просторна организација:
– распоред плесача у простору;
– формација;
– повезаност плесача;
– држање тела приликом плесања;
Практично учење плесова западне Србије:
– учење плесова путем демонстрације наставника;
– учење плесова према запису;
– учење плесова према видео материјалу;
Препознавање плесова на основу музичке пратње;
Рашчлањавање/разбројавање плесног обрасца;
Тумачење симетрије и асиметрије;
Стилске карактеристике плеса;
Записивање плесова:
Овладавање основама записивања;
Структурна анализа плеса:
Анализа постојећих записа;
Анализирање плесне структуре;
Теоријско проучавање плеса:
Плесна пракса западне Србије:
 истраживачи;
 историјско и географско позиционирање области;
 предеоне целине, прилике и места за плесање;
 формација;
 повезаност плесача у колу;
 извођачки стил;
 музичка пратња;
Годишњи фонд часова

35

10
10

15

70

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

Практичан рад – плесање:
Просторна организација:
– распоред плесача у простору;
– формација;
– повезаност плесача;
– држање тела приликом плесања;
Практично учење плесова североисточне и југоисточне Србије:
– учење плесова путем демонстрације наставника;
– учење плесова према запису;
– учење плесова према видео материјалу;

35

Препознавање плесова на основу музичке пратње;
Стилске карактеристике плеса;
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Записивање плесова:
Записивање плесног обрасца на основу демонстрације наставника;
Структурна анализа плеса:
Анализа постојећих записа;
Анализирање плесне структуре;
Теоријско проучавање плеса:
Плесна пракса североисточне и југоисточне Србије (истраживачи, историјско
географско позиционирање области, предеоне целине, прилике и места за
плесање, формација, повезаност плесача у колу, извођачки стил, музичка
пратња);
Плесови годишњег и животног циклуса;
Годишњи фонд часова

10
10

15

70

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

Практичан рад – плесање:
Просторна организација:
– распоред плесача у простору;
– формација;
– повезаност плесача;
– држање тела приликом плесања;
26

Практично учење плесова северне Србије:
– учење плесова путем демонстрације наставника;
– учење плесова према запису;
– учење плесова према видео материјалу;
Препознавање плесова на основу музичке пратње;
Стилске карактеристике плеса;
Записивање плесова:
Записивање плесног обрасца на основу демонстрације наставника, као и на
основу видео записа;
Структурна анализа плеса:
Анализирање плесне структуре;
Теоријско проучавање плеса:
Плесна пракса северне Србије (истраживачи, историјско географско
позиционирање области, предеоне целине, прилике и места за плесање;
Формација, повезаност плесача у колу, извођачки стил, музичка пратња);
Плесне зоне Југославије;
Транспозиција народних плесова са традиционалне на нову сценску уметност;
Обрада стручних текстова у вези са традиционалним плесом.
Градски плесови Србије;

10
10

20

Годишњи фонд часова

66

ЗАХТЕВИ (I – IV РАЗРЕД):
Обавезни минимум програма:
 три традиционална плеса уз претходно препознавање преко музичке пратње;
 један запис на основу демонстрације наставника;
 једна лекција теоријског дела програма;
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ПРЕДМЕТ: ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
(за одсек традиционалне музике)
ЦИЉ учења предмета Етномузикологија је да код ученика развије знања и вештине које
доприносе разумевању основних појмова етномузикологије, да их упозна са основним
карактеристикама вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне
музике, као и да музичко наслеђе чита/тумачи кроз етномузиколошке научне методе
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

РАЗВОЈ ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
Предмет проучавања етномузикологије;
Сродне научне дисциплине (етнокореологија, етнологија, антропологија,
музикологија, социологија, теорија народне књижевности...);
Појам музичког фолклора у етномузикологији;
Основне методе етномузиколошког научног рада:
‒ етнографска;
‒ мелографска;
‒ дескриптивна;
Проналазак фонографа и цент систем;
Историјски преглед оснивања архива и институција значајних за
етномузикологију;
Формирање и развој етномузиколошке дисциплине у свету;
Антрополошка и музиколошка оријентација у етномузикологији;
Формирање и развој етномузиколошке дисциплине код нас (Стеван Ст.
Мокрањац, Коста Манојловић, Милоје Милојевић, Владимир Ђорђевић, сестре
Јанковић, Миодраг Васиљевић, Љубинко Миљковић, Радмила Петровић,
Драгослав Девић, Димитрије Големовић, Јасминка Докмановић, Јелена
Јовановић, Данка Лајић Михајловић, Сања Радиновић, Мирјана Закић, Младен
Марковић...)
ИДИОФОНИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ:
Народни музички инструменти:
‒ појам;
‒ функција;
‒ класификација;
Класификација идиофоних народних инструмената 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 НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ:
Класификација мембранофоних народних инструмената према начину добијања
звука:
- ударањем: даире, деф, дарабука, тапан, гоч, тимбелек;
трењем: бегеш (ћупа);
МЕЛОГРАФИЈА:
Основи мелографске методе;
Мелографисање једногласних примера традиционалне вокалне праксе;
Годишњи фонд часова

30

15

10

15
70
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

ВОКАЛНА ТРАДИЦИЈА СРБИЈЕ:
Народна песма – појам и класификација;
Појам глас у српском народном певању и црквеном појању;
Вокална традиција у Србији
1. Једноглас;
2. Вишеглас:
‒ старије сеоско двогласно певање;
‒ новије сеоско двогласно певање;
Приказ истраживања традиционалне музике у Србији (тумачења
етномузиколошких публикација):
‒
Стеван Ст. Мокрањац – Етномузиколошки записи;
−
Милоје Милојевић – Народне песме и игре Косова и Метохије;
−
Миодраг А. Васиљевић – Народне мелодије с Косова и Метохије;
−
Миодраг А. Васиљевић – Народне мелодије лесковачког краја;
−
Радмила Петровић, Српска народна музика;
−
Драгослав Девић: Народна музика Драгачева; Народна музика Црноречја;
Културна историја Сврљига II;
Димитрије О. Големовић, Народна музика титовоужичког краја;

35

АЕРОФОНИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ:
Једноставни аерофони инструменти: бич, зујача, чигра;
Аерофони дувачки инструменти:
1. инструменти са кружним бридом:
‒ отворени са 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;

20

МЕЛОГРАФИЈА:
Мелопоетска анализа вокалне праксе:
− врсте стиха;
− облик;
− каденце;
− метроритам;
− тонски низови;
Мелографисање и анализа једногласних и двогласних примера вокалне праксе;
Мелографисање и анализа фрулашке праксе;
Годишњи фонд часова

15

70

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Модул/област

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ

ОБРЕДНА И ОБИЧАЈНА ВОКАЛНА ПРАКСА:
Синкретизам у обредно-обичајној вокалној пракси;
Појам и дефинисање жанра у етномузикологији;
Обредне и обичајне вокалне праксе у Србији:
‒ Коледарске песме;
− Лазаричке песме;
− Песме за обредно љуљање;
− Ђурђевданске песме;

30
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Краљичке песме;
Додолске песме;
Басме за престанак кише;
Крстоношке песме;
Песме за ројење пчела;
Јеремијске песме;
Седељачке песме;
Жетварске песме;
Успаванке и стрижбарске песме;
Свадбене песме;
Славске песме;
Тужбалице;

КОРДОФОНИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ:
Класификација кордофоних народних инструмената према начину добијања
звука:
− трзањем (окидањем) жице: тамбуре у Војводини, ћителија, шаргија, саз;
− гуђењем (превлачење гудалом): једноструне гусле, двоструне гусле,
лијерица, ћемане, виолина;

20

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ:
Тамбурашки ансамбли;
Трубачи;
Паљкари;
Ансамбли фрулаша;

10

МЕЛОГРАФИЈА:
Мелографија и анализа обредно-обичајне вокалне праксе;
Мелографија и анализа обредно-обичајне инструменталне праксе;
Годишњи фонд часова

10
70

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

НОВОКОМПОНОВАНА, WORLD MUSIC И ПОПУЛАРНА МУЗИКА:
Појам и дефиниције новокомпоноване народне музике;
Појава и феномен World Music у свету;
Појава и феномен World Music у Србији и региону;
Популарна култура у музици:
‒ друштвени предуслови стварања популарне музике;
‒ историјски развој нових музичких праваца;
‒ популарни музички правци у Србији;

30

ЗВУЧНА ЕТНОГРАФИЈА И ДЕСКРИПЦИЈА:
Звучна етнографија – поставка методе;
Примена методе звучне етнографије;
Поставка дескриптивне методе у етномузикологији;
Обрада актуелне етномузиколошке литературе;

36

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ:
Тамбурашки ансамбли;
Трубачи;
Паљкари;
Ансамбли фрулаша;
Годишњи фонд часова

10

66
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ПРЕДМЕТ: ЕТНОЛОГИЈА
ЦИЉ учења предмета Етнологија је да код ученика развије знања о традиционалној култури,
односно интересовање за изучавање традиционалног културног наслеђа са аспекта разумевања
значаја његовог очувања кроз индивидуално музичко образовање, учење и интерпретирање
традиционалних вокално-инструменталних садржаја.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област

Т

УВОД У ЕТНОЛОГИЈУ:
Етнологија као наука – предмет и циљеви истраживања;
Најважнији појмови у етнологији;
Појам култура;
Појам традиција или традиционална култура;
Појам народна култура;
Настанак етнологије у Европи – просветитељски корени и утицаји романтизма;
Зачеци етнолошке мисли код нас – просветитељска основа;
Улога романтизма у формирању наше етнологије;
Српска етнологија у 20. веку;
Српска етнологија данас;
Појам антропологија;
Појам етнографија;
Методологија етнолошких истраживања:
– сакупљање етнографске грађе – рад на терену;
– употреба извора – писаних, материјалних, визуелних, звучних;
Етнологија и сродне науке;
Значај етнологије у савременом друштву;

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

15

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ БАЛКАНА И СРБИЈЕ :
Културне епохе на подручју Балкана и Србије:
– праисторијска епоха;
– старобалканска епоха;
– словенска епоха;
Прожимање елемената културних епоха;
Романски културни утицаји;
Оријентални утицаји;
Медитерански утицаји;
Модерно доба и европски утицаји;
Миграције као чинилац прожимања култура;
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ:
Појам етничког идентитета;
Чиниоци који утичу на формирање етничког идентитета;
Савремени етнички идентитети на подручју Балкана и Србије: Срби и друге
етничке групе;
Годишњи фонд часова

12

8

35

II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА – ДРУШТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА:
Дефиниција социјалне културе;
Области социјалне културе у етнолошким истраживањима;
Појам институције или установе и феномен институционализованих
друштвених односа;

15
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Село као друштвена заједница;
Сродство: дефиниција, улога и значај;
Врсте сродства: крвно, духовно и вештачко сродство;
Дефиниција брака;
Традиционални начини склапања брака код Срба;
Појмови породица и домаћинство;
Задруга као традиционални тип домаћинства;
ДРУШТВЕНИ ОБИЧАЈИ – ДОГАЂАЈИ У ЖИВОТНОМ ЦИКЛУСУ:
Појам животни циклус;
Догађаји из животног циклуса у функцији регулисања друштвеног статуса
појединца;
Рођење као догађај из животног циклуса;
Склапање брака као догађај из животног циклуса;
Смрт и погребни обичаји као догађај из животног циклуса;
Догађаји из животног циклуса као обреди прелаза;

12

УСТАНОВЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА:
Гостопримство као установа успостављања и одржавања друштвених веза;
Званица или узов – установа узајамног посећивања и гошћења;
Моба као друштвено-економска институција;
Дефиниција обичајног права;
Проклињање, бојкот и лиџба као установе санкционисања друштвених преступа;
Крвна освета и умир;
Годишњи фонд часова

8

35

III РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Модул/област
РЕЛИГИЈА КАО ДЕО КУЛТУРЕ:
Религија – порекло и значење појма;
Главни појмови религијског мишљења и понашања: мит, обред, ритуал, култ,
табу, итд;
Најважнији теоријски приступи у дефинисању религије;
Дефиниција религије;
НАРОДНА РЕЛИГИЈА СРБА:
Дефиниција народне религије Срба;
Истраживање народне религије Срба: извори и најважнији аутори;
Главне карактеристике народне религије Срба;
Слојеви народне религије Срба:
 праисторијски;
 старословенски;
 старобалкански;
 хришћански слој;
Култови у народној религији Срба:
 небеских тела;
 природних елемената;
 животиња;
Симболика крста, круга, десне и леве стране;
Демонологија као област истраживања народне религије Срба:
 демони судбине;
 демони болести;
 демони природе;
 демони атмосферских појава;
 демони који настају од људи, и др;
Порекло и значење појма магија;
Дефиниција магије;
Религијско-магијски комплекси у вези са догађајима из животног циклуса:
рођење, склапање брака, смрт;
Појам народни календар;
Обредно-религијска пракса везана за празнике у српском народном календару:

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ

10

25
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Божић, Ускрс, Ђурђевдан, Митровдан, Беле покладе, и др;
Породична и сеоска слава;
Годишњи фонд часова

35

IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 33 часова годишње)
Модул/област
ФОЛКЛОР КАО ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА ЕТНОЛОГИЈЕ:
Фолклор – порекло, значење појма и дефиниција;
Најважније карактеристике фолклора;
Видови фолклорних творевина;
НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ:
Народна (усмена) књижевност –
дефиниција;
Главне карактеристике народне (усмене) књижевности;
Друштвени чиниоци који утичу на појаву усмене књижевности;
Прелазне форме од усмене ка писаној књижевности;
Класификација српске народне књижевности;
Народне приповетке:
 приче о животињама, басне;
 бајке;
 скаске и легенде;
 новеле;
 шаљиве приче и ратничко-патријархалне анегдоте;
Пословице, загонетке и друге краће умотворине;
Народне епске песме;
Народне лирске песме:
 календарске
обредне песме;
 обичајне песме;
 породичне и љубавне песме;
 посленичке песме и песме о раду;
Приповедне песме – карактеристике и подела:
 бајке у стиховима;
религиозно-морално поучне легенде у стиховима, и др;
МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР:
Музички фолклор –
дефиниција;
Традиционалне српске игре уз музичку пратњу – карактеристике и врсте;
Коло код Срба и других Јужних Словена;
Певање уз гусле и кавал;
Игре и песме уз догађаје из животног циклуса (рођење, свадбене игре,
тужбалице);
НАРОДНА НОШЊА:
Одевање као елемент културе;
Функције одевања;
Народне ношње –
дефиниција;
Типологија и карактеристике народних ношњи на подручју Србије;
САВРЕМЕНИ ФОЛКЛОР И ФОЛКЛОРИЗАМ:
Распрострањеност и видови фолклорних творевина данас;
Савремена фолклорна књижевност код Срба;
Фолклоризам –
дефиниција;
Функције фолклоризма;
Разликовање фолклора и фолклоризма у савременом друштву;
Годишњи фонд часова

Т

Годишњи фонд часова
В
ПН
НуБ

3

8

8

7

7

33
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Остали обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: допунска, додатна и припремна
настава.
Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању образовноваспитних садржаја у редовној настави и самим тим не постижу задовољавајући успех из појединих предмета.
Потреба за организовање допунског рада утврђује се током школске године чим се испоље тешкоће и
уочи заостајање појединих ученика у савлађивању садржаја неких наставних предмета.
Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за
продубљивање знања из одређеног предмета.
Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја
знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, способностима и
склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког
мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.
Задаци су:
 задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за
учење;
 подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних карактеристика,
што омогућава брже напредовање ученика;
 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују
интересовање и способности;
 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају улови за
индивидуализацију додатног рада;
 идентификовање обдарених и талентованих ученика.
Организација и извођење ове наставе обављаће се на садржајима предвиђеним радовним наставним
планом и програмом, али се сходно интересовањима и потребама ученика ти садржаји проширују, продубљују
и допуњују новим садржајима одређених наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом
рада.
Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом,
приручницима, користе Интернет, да помаже у истраживању...
Припремни рад се организује за редовне ученике који су због болести упућени на полагање разредног
испита и за ванредне ученике. Организује се према садржајима из програма образовања пре полагања
разредног испита.
Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се лакше укључе у редован образовноваспитни процес.
Задаци су:
 ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате;
 усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика;
 пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог
напредовања.
Верификатори: Дневници за допунску и додатну наставу, дневници за индивидуалну наставу, свеска
евиденције наставника о праћењу напредовања ученика и припреме наставника за час.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Додатна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунска настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ
РАДА

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ДОПУНСКИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
На основу Закона о средњој школи, професор је обавезан, да због повремене неуспешности ученика у
савладавању наставних садржаја појединих наставних предмета, организује допунски рад са ученицима.
Годишњи фонд часова допунске наставе биће планиран касније (у току септембра),
зависно од потребе. Те потребе утврђују одељењска већа за свако одељење посебно. С обзиром да су у Школу
уписани одлични и врло добри ученици претпоставља се да таквих часова неће бити много.
Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је унапред планирати због тога што
директно зависе од броја ученика којима је оваква настава потребна. Након његовог усвајања на седницама
одељењског већа, тај план постаје саставни део Годишњег плана. Допунски рад се реализује у терминима
предвиђеним распоредом часова за теоретске предмете и у индивидуалним распоредима за индивидуалну
наставу. Часове реализују предметни професори. На основу досадашњих искустава потреба за овим видом
наставе постоји за теоретске предмете и часове индивидуалне наставе. Одазив ученика, углавном није
задовољавајући. Међутим, Школа им отвара могућност да са успехом савладају градиво.
Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви

до 30 часова

· Да се објасни део градива који је ученику остао нејасан
· Да се вежбају тежи задаци
· Да се помогне повезивање теорије и конкретних ситуација, задатака
Исходи

ДОПУНСКА
НАСТАВА

· Да понови и опише нејасно градиво
· Да повеже одговарајућу теорију и задатке
· Да примени научено на посебне ситуације
Наставна средства
· Штампани задаци
· Уџбеник
· Нотни материјал
· Аудио-видео садржаји

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

· Индивидуални
· Групни

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

током школске
године

Корелација са
другим
предметом
наведена у
припреми и
плановима
наставника

Праћење и оцењивање

· Усмено излагање
· Домаћи задаци

ДОДАТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
У наредној години професори ће радити по посебном програму и са талентованим ученицима,
припремајући их за такмичења (у Школи, граду, Републици), а посебан вид додатног рада обухвата припрема за
матурске испите и упис на факултете. Тачан распоред додатног рада и број обухваћених ученика немогуће је
унапред планирати због тога што директно зависе од опредељења ученика и термина такмичења. Планирани
фонд часова п предмету за који се организује додатни рад је 35 часова годишње.
Додатни рад се реализује у терминима предвиђеним распоредом часова за теоретске предмете и у
индивидуалним распоредима за индивидуалну наставу, а по потреби и у другим терминима. Рад реализују
професори које одређују стручна већа, у складу са својим плановима рада и потребама Школе. С обзиром на
чињеницу да се регионална и републичка такмичења организују из стручних предмета: Солфеђо, Хармонија,
Музичко стваралаштво, те такмичења из главног предмета (инструмент и соло певање), по календару
Министарства просвете и ЗМБСС, то се претпоставља да ће се додатна настава реализовати управо из ових
предмета, а из осталих предмета према потреби.
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Заинтересованост ученика је боља него за допунски рад (нарочито када се ради о припремама за такмичења).
Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви

до 30 часова

Да се објасни градиво шире него што је наставним програмом предвиђено
Да се вежбају тежи задаци
Да се помогне самосталан истраживачки рад ученика
Да се користи стручна литература и за више школе и за факултете

ДОДАТНА
НАСТАВА

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

Да ученик уме да реши теже задатке/композиције
Да примени научено градиво и на друга дела
Да анализира дела и критички се осврне на њих
Да самостално интерпретира

· Индивидуални
· Групни

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

током школске
године

Наставна средства

Корелација са
другим
предметом






Штампани задаци
Уџбеник
Нотни материјал
Аудио-видео садржаји

Праћење и оцењивање

наведена у
припреми и
плановима
наставника





Усмено излагање
Домаћи задаци
Јавни наступи

ПРИПРЕМНИ РАД
Већ неколико година професори врше припрему ученика, који су због болести упућени на полагање
разредног испита, који полажу поправне и матурски испит и за ванредне ученике. Школа ће наставити са
таквом праксом. Припремни рад се реализује у другом полугодишту (када се увидом у реализацију фонда
часова утврди број таквих ученика) по посебном распореду који се сачињава педагошки колегијум, а коначну
одлуку доноси Наставничко веће. Реализује се у терминима који одговарају ученицима. Рад је у потпуности
прилагођен наведеним циљевима и захтевима ученика.
Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви
· Да се објасни део градива који је ученику остао нејасан
· Да се вежбају тежи задаци
· Да се помогне повезивање теорије и конкретних ситуација, задатака

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

Исходи

Облик рада

Методе рада

· Да понови и опише нејасно градиво
· Да повеже одговарајућу теорију и задатке
· Да примени научено на посебне ситуације

· Индивидуални
· Групни

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

Наставна средства

Корелација са
другим
предметом

· Штампани задаци
· Уџбеник
· Нотни материјал
· Аудио-видео садржаји

наведена у
припреми и
плановима
наставника

10% од планираног
фонда (Закон) до 30
часова (Правилник о
плану наставе и
учења)
Време реализације
Пред прописане
рокове за полагање
поправних,
разредних,
годишњих,
матурских и
ванредних испита

Праћење и оцењивање

· Усмено излагање
· Домаћи задаци
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ОБАВЕЗНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У остваривању образовно-васпитног процеса радаШколе, значајно место у осмишљавању слободног
времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања, имају ваннаставне активности.
Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, Школа планира, према захтевима постављеним
Законом, Програмским основама васпитног рада Школе и својим могућностима, различите ваннаставне
активности. Обим реализације ових активности у многоме зависи од
инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље своја
интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних
предмета.
Планирају се следеће активности:






смотре
преслушавања
интерни часови
јавни часови
концерти

Обавезни ваннаставне
активности

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Испити и смотре

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

Концертна активност
(интерни и јавни часови,
концерти)

35 часова годишње

Време реализацие
Током године у складу
са планом наставе и
учења
Током године у складу
са планом наставе и
учења и годишњим
планом рада

Смотре и преслушавања су облик образовно-васпитног рада организује се ради перманентног увида у
степен савладаности програмских задатака и ради лакшег праћења напредовања ученика.
Број смотри из појединих наставних предмета као и време њиховог одржавања, утврђује се Годишњим планом
рада.
Преслушавање се организује по потреби, ради увида у напредовање ученика који се припремају за јавне
наступе и такмичења, концерте, гостовања, као и ради утврђивања који ће ученици представљати школу, као и
ради пријема ученика из друге школе.
Интерни и јавни часови су облик образовно-васпитног рада је комплементаран део уз редовну наставу
и планира се у оквиру Годишњег плана рада школе. Сваки ученик школе има обавезу да најмање једанпут у
току сваког полугодишта наступи на интерном или јавном часу.
Носиоци реализације: Наставници вокално инструменталних класа и класа теоретичара.
ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Факултативни ваннаставни облици имају за циљ да допринесу развоју личности на образовном,
сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.
Задаци су:




проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према
интересовањима ученика;
задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових
склоности, способности интересовања и подстицање професионалног развоја;
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мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;
омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да
самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у
средини у којој раде.

Факултативни ваннаставни облици се организују као:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

екскурзија,
такмичења
културна и јавна делатност школе
семинари
кампови
остале факултативне ваннаставне активности.

Факултативне
ваннаставне
активности

Разред

Број
дана годишње

Време реализације

Носиоци реализације

екскурзије

I
II
III-IV

до 3
до 5
до 5

У складу са планом

Одељењске старешине/остали

такмичења

I-IV

1-3

У складу са планом

културна и јавна
делатност школе

I-IV

1-3

У складу са планом

семинари

I-IV

кампови

I-IV

остале
факултативне
ваннаставне
активности

I-IV

до 7
ненаставних
дана
до 15
ненаставних
дана
из прилога у
табелама

У складу са планом

У складу са планом

У складу са планом

Наставници вокално
инструменталних и теоретских
класа и опште-образовних
предмета
Наставници вокално
инструменталних и теоретских
класа и опште-образовних
предмета
Наставници вокално
инструменталних и теоретских
класа
Наставници вокално
инструменталних и теоретских
класа
Наставници вокално
инструменталних и теоретских
класа и наставници општеобразовних предмета

1.ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност и представља облик образовно-васпитног рада којим
се доприноси остаривању плана и програма и циљева средњег образовања и васпитања.
Екскурзије као
посебан облик образовно – васпитног рада представљају ваннаставну активност која се остварује ван школе и
који се организује ради непосредног проучавања наставних садржаја значајних за музичке школе и
реализације других облика образовно- васпитног рада , а у складу са интересовањима ученика и могућностима
школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање
културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа које су у вези са делатношћу школе.
Одељењска и стручна већа школе достављају предлог плана и програма екскурзије наставничком већу
школе ради разматрања и упућивања мишљења савету родитеља школе ради давања сагласности. Екскурзије
се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 60 % ученика истог разреда и
ако су обезбеђени одговарајући услови за остварење циљева и задатака екскурзије.
Према одредбама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама
и стручног упутства о организацији и извођењу екскурзија сачињава се план и програм екскурзије који је
саставни део и Годишњег плана рада школе.
Приликом извођења излета и екскурзија нарочито се посвећује пажња вођењу рачуна о свим видовима
заштите и безбедности ученика.
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Задаци екскурзије су:
проучавање објеката и феномена у природи;
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих
стилова живота;
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
савлађивање и продубљивање дела наст. програма непоср. упознавањем садржаја наст. предмета.

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и
саставни су део годишњег плана рада школе.

2.ТАКМИЧЕЊА
Посебан део у настави су припреме ученика за такмичења. Она могу бити веома корисна као подстицај у
раду, као мотив за већи број одговорних јавних наступа.
Према предложеним активностима стручних већа за област предмета ученици учествују на следећим
такмичењима:
 Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије (март – април),
 Фестивал музичких и балетских школа Србије –мај,
 међународна такмичења у оквиру и изван државних граница;
 светска такмичења високог ранга.
Планови стручних већа предмета у којима се налазе подаци о планираним такмичењима дати су и у наредној
табели.
У оквиру државних граница:
Одсеци

Вокално инструментални
одсеци

Гудачи
Дувачи
Хармоника

Место одржавања
такмичења
( без РТ, ФМБШС и СХОШ)
Ниш, Сремска Митровица, Београд
Београд, Смедерево, Лазаревац,
Пожаревац, Ваљево
Крагујевац, Смедерево,
Смедеревска Паланка, Лазаревац,
Лозница, Аранђеловац

Солопевање

Рума, Београд, Аранђеловац, Уб

Гитаре

Ниш, Београд

Клавири
Теоретски одсек
Етномузиколошки
одсек

Крагујевац, Београд, Шабац
Аранђеловац
Краљево,
Београд,
Пожаревац
Чачак

Време одржавања

Носиоци реализације

I полугодиште и
II полугодиште

Председници и чланови
стручних већа вокалноинструменталних одсека

II полугодиште

Председник и чланови
стручног већа теоретског
одсека

/

/
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Изван државних граница:
Одсеци

Држава у којој се одржава
такмичење

Гудачки одсек

државе региона

Одсек хармонике

Сарајево, БиХ

Дувачки одсек

државе региона

Теоретски одсек

Праг, Чешка

Етномузиколошки
одсек

Бијељина, Република Српска ,
БиХ
Римини, Италија

Време одржавања

Носиоци реализације

II
полугодиште
II
полугодиште
II
полугодиште
II
полугодиште

Председник и чланови стручног
већа гудачког одсека
Председник и чланови стручног
већа одсека хармонике
Председник и чланови стручног
већа дувачког одсека
Председник и чланови стручног
већа теоретског одсека

II
полугодиште

Председник и чланови стручног
већа етно одсека

Током школске године према плану календара такмичења одржаваће се припрема заинтересованих
ученика који показују изузетне резултате за учешће на такмичењима у оквиру и изван државних граница , а
према следећем плану:
Стручно веће за
област предмета

Клавир

Гудачи и гитара

Дувачи

Назив предмета

клавир
виолина
виола
виолончело
гитара
труба
кларинет
флаута
саксофон
тромбон

Број часова недељно по
предметном наставнику
(од I до IV разреда)

Време реализације
(према календару
такмичења)

1-2

Током године (Републичко
такмичење, фестивал, остала
такмичења )

1-2

Током године (Републичко
такмичење, фестивал, остала
такмичења )

1-2

Током године (Републичко
такмичење, фестивал, остала
такмичења )

Носиоци
активности (мин.)
6 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
5 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
5 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
4 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
2 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)

Хармоника

хармоника

1-2

Током године (Републичко
такмичење, фестивал, остала
такмичења )

Соло певање

соло певање

1-2

Током године (Републичко
такмичење, фестивал, остала
такмичења )

1-2

Током године
(такмичења )

1 наставник
(према избору
стручног већа
предмета)

1-2

Током године
(такмичења)

5 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)

Српско
традиционално
певање

певање

Теоретски предмети

солфеђо,
остали теоретски
предмети

3. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Културна и јавна делатност школе је једно од подручја образовно васпитнних активности којом се
остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином.
Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са локалном
самоправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је промоција културе и
уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи и ван ње, развијање естетских
вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу, омогућавање испољавање уметничких
талената ученика, унапређење етоса, унапређење сарадње са родитељима.
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Школа остварује активну, разноврсну, садржајну и перманентну сарадњу са институцијама културе у
локалној средини и изван и са посебним циљем да уведе ученике у јавни и културни живот уже и шире
средине, да путем извођења уметничких програма афирмише све ученике, а посебно изузетно талентоване
ученике и школу као значајну образовно- васпитну установу.
Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма културних
активности школе и обухвата: прославе дана школе,пријема првакаи почетка и завршетка школске године,
прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска такмичења,
истраживачке активности и друге активности које доприносе проширење утицаја школе на васпитање ученика
и културни развој школског окружења, као и заједничке културне активности са институцијама и
организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања културног живота и остваривања образовноваспитне улоге школе.
Поред културне делатности школе која је везана за институције, биће реализовано и мноштво
активности у самој школи. План културне и јавне и јавне делатности школе саставни је део и Годишњег плана
школе.
Циљ:
Унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног нивоа у друштвеној
средини.
Задаци:






оспособљавање ученика музичке школе да користе вредности које им пружа локална средина за свестрани
развој и богатији лични живот у слободном времену
презентовање резултата музичке школе у локалној средини (прославе, јубилеји, манифестације, посебне
акције и активности)
афирмација музичке школе као културног центра у граду и општини
стварање услова за реализацију циљева и задатака музичког васпитања и образовања
унапређивање квалитета друштвеног и културног живота у локалној средини
Културна и јавна делатност школе одвијаће се кроз културне и јавне активности:





у школи,
у локалној заједници,
изван локалне заједнице и кроз
међународну сарадњу

Носиоци активности културне и јавне делатности су наставници, ученици, председници стручних већа
за област предмета, тимови, стручни сарадник педагог, руководство школе, остали.
Културна и јавна делатност музичке школе најуже је повезана са њеном образовно- васпитном улогом
и облици, активности и садржаји кроз које се реализују активности културне и јавне делатности школе су
следеће:











организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (солисти, ансамбли,
оркестри и хорови)
организовање концерата наставника школе
организовање концерата гостујућих музичких уметника
активности везане за организовање учешћа ученика на домаћим и међународним
музичким
такмичењима (за солисте, камерне ансамбле, 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 предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за музичку
педагошко- извођачку проблематику
организовање ученичких екскурзија, кампова
организовање медијских промоција разне врсте
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успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним и
културним
институцијама
организовано коришћење простора и програмска сарадња са библиотеком, позориштем, музејом,
галеријама, домовама културе, удружењима, биоскопом, штампаним и е- медијима, куд-овима, и сл.
ангажовања истакнутих научних , културних и јавних радника у раду са ученицима према
интересовањима и према програмима ученичких организација
организовања семинара , курсева, предавања у школским просторијама
организовања међушколске сарадње
учешћа ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја
организованих јавних наступа , приредби, манифестација,хуманитарних акција
презентације стваралачког рада ученика музичке школе
организовањем школских интерних, јавних часова и смотри
организовањем специфично осмишљених јавних наступа полазника музичког забавишта(проширена
делатност) и ученика припремног разреда
организовањем концерата студената музичких академија који су потекли из наше музичке школе као и
осталих гостујућих концертних наступа студената
организовањем јавног групног, заједничког музицирања и певања ученика и професора
организовањем и интензивирањем концерата џез оркестра (који ће подстакнути интересовање за
увођење новог одсека основне музичке школе за џез музику)
организовањем концерата симфонијског оркестра ученика и професора
организовањем концерата еминентних музичких уметника и концерт мајстора, студената, самоуких
музичких уметника(етно) и остали
организовање школске студијске продукције (компоновање)која би се медијски и концертно
пласирала,а уједно и подстакла интересовање за увођење планираног одсека за дизајн звука и музичку
продукцију
организација јавних и концертних наступа са програмски квалитетно осмишљеним, различитим,
музичким жанровима
активности ученика у међународном симфонијском оркестру музичких школа из неколико градова
организовањем међународног отвореног такмичења солфеђиста “Александар Шаца Путник”
иницијативом, стварањем предуслова и организовањем међународног такмичења гитариста, школског
и окружног такмичења гудача и светског такмичења трубе, остало
организовањем (или припремом) такмичења класичних инструменталних /вокалних и етно
одсека(певање, свирање,игра) које ће сваке наредне године моћи да укључује нове такмичарске
дисциплине
организовањем осталих школских такмичења из различитих дисциплина
организовањем ученичког учешћа на домаћим и међународним музичким такмичењима, фестивалима,
смотрама, променадама, остало
организација мајсторских курсева еминентних музичких педагога и извођача
успостављање сарадње са медијским спонзорима музичке школе
организација најразноврснијих медијских промоција прилагођених циљним групама
организација добротворних и хуманитарних наступа и концерата
организовање предавања, семинара, трибина, саветовања који ће обрађивати музичко извођачку
проблематику, савремене класичне, изворне, традиционалне музичке тематике, будуће тенденце у
музичком школству и слично
активирање, поред већ остварених и планираних, нових облика сарадње музичких школа, ученика,
професора, са домаћим и иностраним културним институцијама
активирање
на
умреженим
пројектима
са
установама,институцијама
културе,
образовања,првенствено,као и са осталим циљним групацијама
активности везане за квалитетне начине анимације публике, првенствено у локалној средини
организација промоције уписа у музичку школу и у музичко забавиште
организација најразличитијих врста медијске промоције ученика, наставника, музичке школе
организација ученичких кампова, креативног музичког окупљања
организовање различитих прослава, меморијала, размена, гостовања, посебно осмишљених
манифестација, остало
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Свечано се обележавају и прослављају следећи значајни датуми:
Време

Назив

Програмски садржај

октобар

Меморијал „Сећање на Лазара
Ристовког“

пригодан музички и
књижевни садржај

14.октобар

Концерти поводом обележавања
Дана стрељаних у Краљеву

пригодан музички и
књижевни садржај

7. октобар

Концерти поводом обележавања
Дана Града Краљева

пригодан музички и
књижевни садржај

децембар – јануар

Концерти поводом обележавања
Дана школе , новогодишњих и
божићних празника

пригодан музички и
књижевни садржај

27.јануар

Концерти поводом обележавања
Дана Духовности - Св.Саве и
обележавање школске славе

пригодан музички и
књижевни садржај

8. март

Концерти поводом обележавања
Дана жена

пригодан музички и
уметнички садржај

април

Концерти поводом обележавања
ускршњих празника

пригодан музички и
уметнички садржај

мај

Матурске свечаности

пригодан музички
садржај

мај

Завршни концерти школе

пригодан музички
садржај

јун

Концерти поводом обележавања
Светског дана музике(21.06.)

пригодан музички
садржај

јун

Концерти поводом обележавања
Видовдана (28.06.)

пригодан музички и
уметнички садржај

Носиоци реализације
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе

4. СЕМИНАРИ
У музичкој школи у Краљеву и музичким школама Србије и у иностранству заинтересовани ученици ће
присуствовати специјалним музичким семинарима – мастер класовима које одржавају еминентни музички
стручњаци. Планирано је да се у сарадњи стручних већа предмета и представника музичких академија
ангажују музички стручњаци који ће реализовати семинаре -мастер класове унутар школе. На сваком одсеку се
планира по један мастер клас, док ће поједине похађати заинтересовани ученици и са осталих одсека. Такође
пратиће се понуда мастер класовакоји се реализују на академијама и у осталим музичким школама. Ученици
који су учесници кампова такође имају могућност похађања мастер класова у оквиру музичког кампа.

5. КАМПОВИ
У оквиру Србије и у иностранству ученици ће учествовати на специјалним музичким камповима.
Индивидуално и групно музицирање, мастер класови, концертне активности, стицање нових знања и вештина,
размена искустава, учење и усавршавање страних језика, упознавање традиције и културе земаља из које
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долазе учесници кампова и земаља у којима се кампови одржавају, стицање нових пријатеља и креативно
дружење представљају јединствено искуство и подстицај развоју и напредовању ученика.
Учесници

Број учесника

Место
реализације

Облик сарадње

Време
реализације

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до 3
проф.

Србија

Регионални симфонијски оркестар

Август

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до 3
проф.

Хрватска

Регионални симфонијски оркестар,
дувачки оркестар

Август

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до 3
проф.

Лимбург,
Немачка

Пројекат сарадње са ЕУ

Октобар или
април

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до 3
проф.

Лион,
Француска

Симфонијски оркестар младихмузички камп

Октобар или
април

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до 3
проф.

Норвешка

Симфонијски оркестар младихмузички камп

Октобар или
април

6. ОСТАЛЕ ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Назив факултативне
активности

Разред

Број часова
недељно

Време реализације

Носиоци реализације

Камерни вокални
ансамбли

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Камерни
инструментални
ансамбли

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Ансамбл фрула

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставник инструменталне
класе фруле

Назив факултативне
активности

Разред

Број часова
недељно

Време реализације

Носиоци реализације

Народни дувачки
инструменти

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставник инструменталне
класе фруле

Народни жичани
инструмент-гусле

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставник инструменталне
класе гусли

Блок флаута

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставник инструменталне
класе фруле

Народни ансамбли
(комбиновани)

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници фруле, гусли и
етномузиколошких
предмета

Народна игра
Плесне игре

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставник
етномузиколошких
предмета

Камерни гудачки
оркестар(од 10 чланова
и више)

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
гудача

Камерни ансамбли соло
певача и теоретичара
или клавириста

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних класа
соло певања
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Ансамбл гитара

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
гитаре

Оркестар хармоника

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
хармоника

Биг бенд

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
дувача

Ансамбл флаута

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
дувача

Симфонијски оркестар

I - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Музичко- сценски
наступи различитог
карактера (укључујући и
„музичке бајке“)

I - IV

до 3 дана

У складу са планом

Позоришне представе

I - IV

до 3 дана

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа,
теоретских и
етномузиколошких класа
Наставници општеобразовних предмета и
наставници теоретских
предмета, остали

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ОДСЕЦИ:
1.
2.
3.

Одсек класичне музике
Одсек за српско традиционално певање и свирање
Одсек за музичку теорију

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:
1.
2.
3.

Музички извођач класичне музике
Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Музички сарадник

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОДСЕЦИМА:
1.
2.
3.

Одсек класичне музике: Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Саксофон, Хорна,
Труба, Тромбон, Туба, Удараљке, Клавир, Хармоника, Гитара или Соло певање
Одсек за српско традиционално певање и свирање – Српско традиционално певање или Српски
традиционални инструменти
Одсек за музичку теорију – Солфеђо/Хармонија

У средњој музичкој школи настава се изводи као индивидуална, групна и разредна. Час траје 45 минута.
Наставник корепетитор држи један час недељно сваком ученику у присуству његовог наставника главног
предмета и самостално као припрему за јавни наступ у оквиру додатне и допунске наставе, осим код главних предмета
клавир, хармоника, гитара, харфа, оргуље и чембало.

320

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ ПРЕМА ВРСТИ ПРЕДМЕТА
ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ






Индивидуална настава: Главни предмет, Упоредни клавир
У групама од 2 ученика: Читање са листа, Клавирски дуо
У групама од 2 до 4 ученика: Камерна музика
У групама од 5 до 8 ученика: Солфеђо, Хармонија, Музички облици,Контрапункт,
У групама од 9 до 16 ученика: Етномузикологија, Историја музике са упознавањем музичке литературе,
Национална историја музике, Музички инструменти



У групама до 30 ученика: Оркестар/Хор

ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ






Индивидуална настава: Главни предмет, Упоредни клавир
од 2 до 8 ученика: Групно певање или свирање
У групама до 8: *Етнокореологија, Етномузикологија, Етнологија,
У групама од 5 до 8 ученика: Солфеђо, Хармонија, Контрапункт, Музички облици,
У групама од 9 до 16 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе, Национална историја
музике Музички инструменти,
*сви уписани у исти разред

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ







Индивидуална настава: Клавир
У групама од 2 ученика: Хорске партитуре
У групама од 4: Хармонска пратња
У групама од 5 до 8 ученика: Солфеђо, Хармонија, Музички облици, Контрапункт, Дириговање, Увод у
компоновање, Хармонска пратња и Аранжирање
У групама од 9 до 16 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе, Национална историја
музике, Музички инструменти, Етномузикологија
У групама до 30 ученика: Хор

ИСПИТИ
У музичкој школи полажу се следећи испити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

испит за проверу знања
пријемни
годишњи
матурски
разредни
поправни
допунски

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати
који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају основну музичку школу ако претходно положе
испит за проверу нивоа знања завршног разреда основног музичког образовања.
Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су ОМШ могу да се упишу у СМШ
где похађају наставу из уметничких и стручних предмета.
Школе могу вршити проверу психофизичких предуслова за бављење музиком. Пријемни испит полаже
се у јунском испитном року.
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СВЕ ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОДСЕКЕ:
СОЛФЕЂО:
Мелодијска вежба с листа
Ритмичко читање с листа
Питања из Теорије музике (усмено)

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ
КЛАВИР
Етида
Полифона композиција
Први став сонате
Композиција по слободном избору

ХАРМОНИКА
Скала
Етида
Циклични облик- најмање 2 става или Тема са варијацијама
Композиција по слободном избору

ГИТАРА
Скала
Етида
Композиција по слободном избору
ДУВАЧИ
Скала дурска и молска
Етида
Композиција по слободном избору

ГУДАЧИ ( сви сем контрабаса)
Скала дурска и молска
Етида
Први став сонате или концерта

КОНТАРБАС
Скала дурска и молска
Етида
Композиција по слободном избору

УДАРАЉКЕ
Композиција за добош
Композиција за ксилофон
Композиција за 2 типмана

СОЛО ПЕВАЊЕ
Једна вокализа
Једна композиција старог мајстора
Једна песма по слободном избору
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ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ:
1 традиционална једногласна песма
2 песме "на бас" (из различитих географских подручја)- изводјење и водећег и пратећег гласа
1 песма "на глас"-изводјење и водецег и пратецег гласа
Све песме морају бити традиционалне (примери са терена или из струцне литературе,без стилизације и обраде)

ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ
Скале у оквиру тонског опсега инструмента (на свим инструментима осим једноструних гусала);
Традиционалне мелодије:
- Једноструне гусле: две епске песме;
- Двоструне и троструне гусле: инструментално извођење две традиционалне песме и две традиционалне игре;
- Фрула/дудук, Окарина: два кола и инструментално извођење две традиционалне песме;
- Двојнице: рабаџијска свирка, инструментално извођење једне традиционалне песме и коло;
- Кавал: инструментално извођење три традиционалне песме и једна пастирска импровизација;
- Шупељка: инструментално извођење две традиционалне песме и једна традиционална игра;
- Цевара: пастирска импровизација, инструментално извођење једне традиционалне песме, једна
традиционална игра;
- Дипле и двогласне гајде: путничка мелодија и коло;
- Трогласне гајде: коло и песма;
- Зурле: импровизација;
- Сопиле: инструментално извођење две традиционалне песме;

РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Полаже се по правилима које прописује Закон о средњој школи.

ПОПРАВНИ ИСПИТ
Полаже се по правилима које прописује Законо средњој школи.
ГОДИШЊИ ИСПИТИ
Годишњи испит се полаже на крају наставног периода текуће школске године.
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. За ученике се може организовати годишњи испит у форми солистичког
концерта. Годишњи испит, за ученике којима је одобрено убрзано напредовање, полаже се у два испитна рока,
јануарском, испит разреда у који су уписани текуће школске године а испите за наредни разред у јунском или
августовском испитном року.

ГОДИШЊИ ИСПИТИ СЕ ОБАВЉАЈУ ИЗ СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:
ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
I разред:
Главни предмет
II разред:
Главни предмет
III разред:
Главни предмет
IV разред:
Матурски испит
ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ
I разред:
Главни предмет,
II разред:
Главни предмет,
III разред:
Главни предмет,
IV разред:
Матурски испит
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ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ
I разред:
Солфеђо, Хармонија
II разред:
Солфеђо, Хармонија
III разред:
Солфеђо, Хармонија
IV разред:
Матурски испит
МАТУРСКИ ИСПИТ
Матурски испит у средњој музичкој школи ученици полажу, закључно са генерацијом
матураната школске 2019-20.године, на следећи начин:




Музички извођач класичне музике ( матурски испит чини писмени задатак из српског језикаматерњег језика и испит из главног предмета).
Музички сарадник ( матурски испит чини писмени задатак из српског језика-матерњег језика,
писмени и усмени испит за предмете Хармонија и Солфеђо).
Музички извоћач традиционалне музике (матурски испит чини писмени задатак из српског језикаматерњег језика, испит из главног предмета и писмени рад из Етномузикологије).

Испити се полажу пред комисијом у складу са законом. Сви испити се организују у просторијама школе и
полажу се пред испитном комисијом од најмање 3 члана, коју образује директор Школе, од којих су најмање 2
стручна за предмет, а чине је председник, испитивач и стални члан. Испити се полажу у роковима прописаним
законом и Статутом школе, и то у редовним и ванредним роковима.

Матурски испит у средњој музичкој школи ученици полажу, од генерације матураната
школске 2020-21.године, на следећи начин:
УМЕТНИЧКА МАТУРА
Садржај уметничке матуре чине испити са Листе општеобразовних предмета, као и код опште матуре, и испит
из уметничког наставног предмета.
Уметничку матуру чини: ОБАВЕЗНИ и ИЗБОРНИ део.

ОБАВЕЗНИ ДЕО:
1. Српски језик и књижевност
2. Наставни предмет по избору
(Листа општеобразовних наставних предмета: Српски језик; Страни језик; Математика; Физика; Хемија;
Биологија; Географија; Историја)
3. Уметнички наставни предмет (у зависности од образовног профила)
Уметнички наставни предмет:

MУЗИЧКИ САРАДНИК ТЕОРЕТИЧАР

•
Солфеђо (једногласни и двогласни диктат, записивање народне песме са текстом према певању
наставника; parlato - из оквира градива из ритма; мелодијска етида за певање са листа).
•
Хармонија (писани део испита: хармонизација задатог сопрана; хармонизација обележеног баса;
усмени део испита: три питања из градива хармоније; свирање једне модулације на клавиру).

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ
•
Традиционално свирање (три изворне мелодије на фрули; три изворне мелодије на двојницама; четири
изворне мелодије на гајдама - две на двогласним и две на трогласним; две епске песме уз гусле; две изворне
мелодије на тамбури самици и писани део испита из Етномузикологије).
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•
Традиционално певање (две солистичке песме; три двогласне песме старијег слоја, од тога две са
паралелним секундама и једна са подизањем интонације; две двогласне песме новијег слоја; два двогласна
хибридна облика између старијег и новијег певања и писани део испита из Етномузикологије).

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
 Виолина (две етиде са различитом проблематиком; два става из партите или сонате Ј. С. Баха за виолину соло;
концерт - цео; виртуозни комад и једно дело домаћег аутора); испитни програм се изводи напамет.
 Виола (две етиде различитог карактера - једна, по могућству, у двозвуцима; Ј. С. Бах - два става из сонате или
партите; концерт - сва три става; два примера из оркестарске литературе; комад уз пратњу клавира - првенствено
југословенских или домаћих аутора); испитни програм се изводи напамет.
 Виолончело (две етиде; виртуозни комад; композиција из XX века - по могућству домаћег композитора; два
става из Бахове свите број 3 - обавезно прелудијум; цео концерт); испитни програм се изводи напамет.
 Контрабас (једна концертна етида; два става свите; један комад са клавиром; један концерт - цео); испитни
програм се изводи напамет.
 Гитара (једна концертна етида; соната; два става Баха; композиција домаћег аутора; комад) или (једна
концертна етида; први став сонате; цела Бахова свита или композиција која по дужини може бити еквивалент свити;
композиција домаћег аутора; комад); испитни програм се изводи напамет.
 Клавир (једна концертна етида; један прелудијум и фуга; једна соната; једно романтично дело; једно дело
аутора XX века; једно дело југословенског аутора); испитни програм се изводи напамет. На 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.).
 Хармоника (једна концертна етида; једна полифона композиција; једна циклична композиција; две
композиције, по избору, различитог карактера); пожељно је да најмање две композиције буду оригинално писане за
хармонику; испитни програм се изводи напамет.
 Флаута (једна етида виртуозног карактера; комад виртуозног карактера; концерт); испитни програм се
изводи напамет.
 Кларинет (једна етида, један концерт, једно виртуозно дело - композиција југословенског или словенског
аутора).
 Саксофон (једна етида; концерт I, II, III став - изводи се напамет, композиција виртуозног карактера;
композиција југословенског или словенског аутора).
 Труба (једна етида цикличног карактера; концерт - најмање троставачни; комад виртуозног карактера;
композиција југословенског или словенског аутора; Крањчевић-Тошић: Оркестарске студије); једна од наведених
композиција изводи се напамет.
 Тромбон (једна етида концертног карактера; концерт сва три става - изводи се напамет; композиција
виртуозног карактера; дело југословенског или словенског композитора).
 Удараљке (добош: соло композиција; композиција уз пратњу клавира која може бити саставни део свите или
концерта; тимпани: соло композиција, композиција уз пратњу клавира која може бити саставни део свите или
концерта; мелодијске удараљке (вибрафон, ксилофон, маримба): две соло композиције, две композиције уз пратњу
клавира (комад, свита, соната или концерт)); испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за вибрафон,
ксилофон и маримбу напамет.
 Соло певање (једна арија из ораторијума, мисе или кантате, једна арија старог мајстора, једна песма аутора
XИX века; једна песма аутора XX века; две оперске арије различитих епоха; једна песма југословенског или домаћег
аутора; једна песма словенског аутора); испитни програм се изводи напамет.

ИЗБОРНИ ДЕО

уметничке матуре, истоветан је са изборним делом опште матуре:
 “Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности од захтева високошколске
установе на којој планира да настави образовање.”
 Ученик који је завршио средње уметничко образовање и васпитање у обавезном и изборном делу
уметничке матуре полаже испите из општеобразовних наставних предмета истог садржаја и структуре тестова
као и ученик општег средњег образовања и васпитања.
 Ученик са положеном уметничком матуром може да се упише на високошколску установу под условима
које та установа прописује, односно у складу са законом.

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА
Потребно је да наставник ученику, континуирано и на адекватан начин (примерено учениковој
способности да разуме и прихвати) , указује на квалитет његовог постигнућа у различитим доменима
активности и знања. Овим се ученицима омогућава да развијају способност да самостално прате и да
самостално себе процењују (оцењују) на релативно објективан начин. Постављањем основа за развој
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способности евалуације већ у првом разреду, ученици почињу да се оспособљавају да и активно учествују у
свом развоју и образовању.
Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и
напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним
оцењивањем.
Формативно оцењивање јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о напредовању
ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену развоја компетенција ученика.
Саставни је део процеса наставе и учења и садржи повратну информацију наставнику за даље креирање
процеса учења и препоруке ученику за даље напредовање и евидентира се у педагошкој документацији
наставника. На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у
књигу евиденције о образовно-васпитном раду (дневник рада), у складу са критеријумима прописаним овим
правилником.
Под подацима, подразумевају се подаци о знањима, вештинама, ангажовању, самосталности и одговорности
према раду, а у складу са школским програмом.
Формативна улога оцењивања захтева да оно има улогу подстицајне повратне информације, што
значи да се мора водити рачуна о следећем:
- повратна информација је ефикасна када је добро увремењена, тј. дата
непосредно након
активности на коју се односи, или током обављања активности,
- она мора да буде конкретна, тј. мора да се односи на активности и продукте детета, а не на личност
или трајне карактеристике особе,
- она мора бити позитивно интонирана, тј. прво да садржи истицање оних елемената који су за
похвалу, а тек потом оних елемената у односу на које би дете требало или могло да уложи додатне напоре.
Сумативна евалуација је вредновање у завршној фази образовног процеса. Финална евалуација има за
циљ да сумира исходе и процени њихов квалитет.
Овако постављено и реализовано праћење напретка ученика и оцењивање
(квалитативно,
континуирано, коректно, позитивно и адекватно образложено , доприноси и њиховом развоју појма о себи,
формирању реалне слике о себи, о ономе што знају, умеју, о својим способностима, што је значајно за развој
самопоштовања ученика и здравог односа према себи.
Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине, модула или
за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу,
бројчане и уносе се у дневник рада, а могу бити унете и у педагошку документацију.
Формативно и сумативно оцењивање део су јединственог процеса оцењивања заснованог на унапред
утврђеним критеријумима.
Оцена представља објективну и поуздану меру остварености прописаних циљева, исхода учења,
стандарда постигнућа и развијених компетенција, као и напредовања и развоја ученика и показатељ је
квалитета и ефикасности заједничког рада наставника, ученика и школе у целини.
У свим разредима средњег образовања оцењивање и закључна оцена су бројчани.
Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања, са образложењем.
Оценом се изражава:
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и
степена развијености компетенција у току савладавања програма предмета;
2) ангажовање ученика у настави;
3) напредовање у односу на претходни период;
4) препорука за даље напредовање ученика.
Оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и
развијање компетенција у току савладавања програма предмета процењује се на основу:
овладаности појмовном структуром и терминологијом;
разумевања, примене и вредновања научених поступака и процедура и решавања проблема;
рада са подацима и информацијама;
интерпретирања, закључивања и доношења одлука;
вештина комуникације и изражавања у различитим формама;
овладаности моторичким вештинама;
извођења радних задатака.
Ангажовање ученика обухвата:
активно учествовање у настави,
одговоран однос према постављеним задацима,
сарадњу са другима и
показано интересовање и спремност за учење и напредовање.
Напредовање у односу на претходни период:
исказује се оценом, чиме се уважава остварена разлика у достизању критеријума постигнућа.
Препорука за даље напредовање ученика:
јасно указује ученику на то шта треба да побољша у наредном периоду и саставни је део повратне
информације уз оцену.
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Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или
непримереног понашања у школи. Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о
постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој
педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом сматра се писана или електронска документација наставника која садржи:
личне податке о ученику и
његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа,
податке о провери постигнућа,
ангажовању ученика и напредовању,
датим препорукама,
понашању ученика и
друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.
Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом
одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета
рада установе.
Напомена: оцењивање и напредовање ученика у средњој школи врши се у складу са одредбама Правилника о
оцењивању ученика у средњој школи.
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НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈЕ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ II, III И IV
РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ПО СТАРОМ ПРАВИЛНИКУ
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС'' –“ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК '' БР. 9/93, 2/94,
4/96, 19/97, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013 И 10/2016)

Школским програмом Музичке школе “Стеван Мокрањац”обухваћени
образовања за редовне и ванредне ученике и различите врсте обука.

су

програми

У оквиру подручја рада подручје рада култура и уметност, Школским програмом су
обухваћени следећи образовни профили:

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
IV.
Музички извођач - класичнa музикa
V.
Музички сарадник – теоретичар
VI.
Музички извоћач - традиционалнa музикa
На сва три одсека настава траје четири године и остварује се на матерњем, српском језику.
1. МУЗИЧКИ ИЗВОЋАЧ - КЛАСИЧНA МУЗИКА
Одсек: ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ
Главни предмет (инструмент или соло певање):

















клавир
виолина
виола
виолончело
контрабас
хармоника
гитара

флаута
саксофон
кларинет
труба
тромбон
хорна
соло певање
удараљке

2. МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР
Одсек: ТЕОРЕТСКИ
Главни предмет:

солфеђо
3. МУЗИЧКИ ИЗВОЋАЧ - ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

Одсек: ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА
Главни предмет:



традиционално певање
традиционално свирање

Наведене обуке су пре свега намењене трећим лицима али се могу понудити и ученицима
школе под одређеним условима.
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
недељни и годишњи фонд часова обавезних општеобразовних и изборних предмета
ПОДРУЧЈЕ РАДА : Музичка
уметност
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
Музички извођач и сарадник

НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ
ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ПРЕДМЕТИ
Ред.бр.

Теорија, вежбе, блок,
пракса

РАЗРЕД
2

3

4

ГОД.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

СВЕГА

3

105

3

105

3

96

411

2

70

2

70

2

64

274

2

70

2

70

2

64

274

1
бл.

35+30

блок

60

блок

60

250

2

70

1

35

/

/

175

/

/

/

/

/

/

70

6

Српски језик и
књижевност
Енглески језик – I страни
језик
Италијански језик – II
страни језик
Рачунарство и
информатика
Историја са историјом
културе и цивилизације
Биологија

7

Физика

/

/

/

/

/

/

70

8

Социологија

1

35

/

/

/

/

35

9

Психологија

/

/

2

70

/

/

70

10

Филозофија

/

/

/

/

2

64

64

11

Физичко васпитање

2

70

2

70

2

64

274

12

Верска настава *

1

36

1

36

1

30

138

1

35

1

36

1

32

140

14
1
бл.

556

13

552

13

474

1582

35/30

1 бл.

35/30

1 бл.

35/30

195

1
2
3
4
5

13
Грађанско васпитање **
УКУПНО :
НАСТАВА У БЛОКУ годишње

*; ** Изборна настава састоји се сваке школске године из изборног предмета предвиђеног Законом:
Грађанско васпитање или Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Разреди : I, II, III, IV (1 час недељно током школске године)
Листа понуђених изборних предмета по разредима:
* Верска настава
** Грађанско васпитање
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Т
1.

Главни предмет
(инструмент или
соло певање)
2.
Солфеђо
3.
Теорија музике
4.
Музички
инструменти
5.
Хармонија
6.
Контрапункт
7.
Историја музике са
упознавањем
музичке
литературе
8.
Музички облици
9.
Етномузикологија
10. Национална
историја музике
11. Камерна музика
12. Оркестар-хор
13. Читање с листа
14. Упоредни клавир
15. Корепетиција за
клавиристе и
оргуљаше
Укупно Б:
Укупно на годишњем
нивоу:

В

годишње

Т

В

недељно

Т

В

годишње

Т

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

3

105

3

105

3

99

12

414

2

70

2

70

2

66

8
1
1

276
35
35

3

105

1

35

2
2
3

70
70
105

2
2
2

66
66
66

7
4
6

241
136
206

1

35

1
1

35
35

2
1
1

66
33
33

4
2
1

136
68
33

1
2
1
1
1

35
70
35
35
35

2
2
1
1
1

70
70
35
35
35

2
2
1
1
1

66
66
33
33
33

6
8
4
4
4

206
276
138
138
138

16
560

560

21
735

735

22
726

726

59
2021

2021

В

Настава у блоку
год.

недељно

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,
практична настава)

Настава у блоку
год.

ОДСЕК: ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ; ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА

Т
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Главни предмет
Солфеђо
Теорија музике
Музички
инструменти
Хармонија
Контрапункт
Историја музике са
упознавањем
музичке
литературе
Музички облици
Етномузикологија
Национална
историја музике
Клавир
Хор
Свирање хорских
партитура
Дириговање
Аудио-визуелна
техника
Увод у
компоновање

Укупно Б:
Укупно на годишњем
нивоу:

3

В

годишње

Т
105

В

недељно

Т
3

В

годишње

Т
105

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

3

годишње

Т

В

99

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

12

414

1

35

1

35

3

105

2
2

70
70

2
2

66
66

7
4

241
136

1

35

3

105

2

66

6

276

1

35

1
1

35
35

2
1

66
33

4
2

136
68

1

33

1

33

2
2

66
66

8
8

276
276

2

70

4

136

1

65

2

66

54

1846

2
2

70
70

2
2

70
70

1

35

1

35

2

70

2

66
1

14

455
455

19

665
665

33

2

66

21

726
726

32

32

В

Настава у блоку
год.

недељно

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,
практична настава)

Настава у блоку
год.

ОДСЕК: ТЕОРЕТСКИ; ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР

32

32

1846
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ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА

Т
Главни предмет
(традиц.свирање
или традицион.
певање)
2.
Солфеђо
3.
Теорија музике
4.
Музички
инструменти
5.
Хармонија
6.
Контрапункт
7.
Историја музике са
упознавањем
муз.литературе
8.
Музички облици
9.
Национална
историја музике
10. Упоредни клавир
11. Народни анасмбли
12. Хор
13. Народна игра
14. Етномузикологија
15. Етнологија
16. Аудиовизуелна
техника
Укупно Б:

В

годишње

Т

В

недељно

Т

В

годишње

Т

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

УКУПНО
Разредно часовна
настава
недељно

Т

В

годишње

Т

В

Настава у блоку
год.

недељно

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава

Настава у блоку
год.

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,
практична настава)

Настава у блоку
год.

ОДСЕК: ОДСЕК ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МУЗИКУ; ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

1.

Укупно на годишњем
нивоу:

3

105

3

105

3

99

12

414

2

70

2

70

2

66

8
1

276
35

1

35

3

105

2
2

70
70

2
2

66
66

7
4

241
136

1

35

3

105

2

66

6

276

1

35

1

35

2

66

4

136

1

33

1

33

4
4
4
8
4
4

138
136
140
276
138
138

1

35

2
2
1
1

70
70
35
35

17

524

524

1
2

35
70

1
2

33
66

2
1
1

70
35
35

2
1
1

66
33
33

1

33

32

1

33

22

726

32

59

1950

20

700

700

726

1950

32

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
II РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Укупно

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

2

70

2

70

2

66

206

2
2
-

70
70
-

2
2
-

70
70
-

2
2
2
1

66
66
66
33

206
140
136
66
33

Инструмент (дувачки, удараљке, контрабас,
традиционално певање и свирање)
Соло певање
Развијање слуха
Дириговање
Увод у компоновање
Аудио визуелна техника

ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Додатни рад
Интерни часови*
Јавни часови*
Концерти
Напомена : *Најмањи број наступа

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Напомена

30 - 70
2
1
1

30 - 70
2
1
1

30 - 64
2
1
1

часова
годишње
годишње
годишње

ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Екскурзија
Такмичења*
Семинари
Кампови
Остале активности

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

1
до 7 ненаставних дана
до15 ненаставних дана
до 3 ненаставних дана

1
до 7 ненаставних дана
до15 ненаставних дана
до 3 ненаставних дана

1
до 7 ненаставних дана
до15 ненаставних дана
до 3 ненаставних дана
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА МУЗИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА
за одсеке:

IV.
V.
VI.

Музички извођач - класична музика
Музички сарадник – теоретичар
Музички извоћач - традиционална музика

МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

ЗАЈЕДНИЧКИ-ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ
ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО РАЗРЕДИМА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Српски језик и књижевност
Енглески језик – I страни језик
Италијански језик – II страни језик
Рачунарство и информатика
Историја
Биологија
Физика
Социологија
Психологија
Филозофија
Физичко васпитање
Верска настава *
Грађанско васпитање **
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Предмет:

Српски језик и књижевност

Разред:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:
Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

II

Облик рада:

105

групни

бр.11/13 од 28.06.2013. године
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за
интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских
појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика ка
Стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју српског језика и књижевности, језичкој култури
изражавања неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
стечена знања на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. Подстицање корелације са осталим преметима.

Начин остваривања програма предмета:
Програм предмета реализује се кроз групну наставу , путем теоријских предавања. Настава се одвија у учионици која подржава овакав облик наставе. Наставна грађа
систематизована је по целинама које су у блиској вези, у циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима
(музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире. Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена визуелним упутствима читанка,лектира,табла), после којих иде низ
различитих провера стеченог и усвојеног знања. Неопходно је ученике ангажовати приликом учења и обраде градива како би самосталним путем повезивали предмет са другим
предметима и уоачавали значај и сличности.Овим предметом потребно је развити љубав према српском језику и књижевности, као и култури изражавања.
Модул / област
Књижевност:
-Просветитељство (Опште одлике епохе, Доситеј
Обрадовић, Гаврил С.Венцловић, Захарије
Орфелин...)
- Романтизам (Опште одлике епохе, Вук Караџић,
П.П.Његош, Б.Радићевић, Ђ.Јакшић, Л.Костић,
Ј.Ј.Змај...)
-Реализам (Опште одлике епохе, О. Балзак, Гогољ,
Б.Нушић, Л.Лазаревић,
Р.Домановић, Ј.Игњатовић, В. Илић...)
Лектире ''Тврдица'', ''Евгеније Оњегин''
''Мост на Жепи'', ''Горски вијенац''
''Ана Карењина'', ''Чича Горио'', ''Ревизор'' ,''Кад су
цветале тикве'', ''Зона Замфирова''
Језик:
Књижевни језик (Развој српског језика, Основни
принципи
српске књижевне норме...)
Морфологија у ужем смислу
(Врсте речи, променљиве и непроменљиве,
Бројеви, именице,глаголи...)
Правопис
Култура изражавања:
-усмено изражавање
-писмено изражавање

Корелација

Стандарди:

Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

-Ученик разуме смисао проучавања
књижевности,повезује и употребљава
научену
терминологију
-Ученик уочава разлику међу књижевним
епохама,успешно их препознаје
-Ученик успешно анализира лектире и дела
предвиђена планом и програмом и са
разумевањем препознаје којој епохи
припадају
Рад на: -подстицању корелације са осталим
преметима; -примењивању наученог у пракси.

Облици рада:
рад у паровима,
фронтални,
групни,
индивидуални

-Ученик усваја и разуме опште појмове о
језику, науке која се бави језиком
-Ученик уочава и примењује знања из
правописа српског језика
Рад на:
-примењивању наученог
у пракси.
- подстицању корелације
са осталим преметима;
- Ученик разуме
и правилно се изражава
усменим и писаним путем.
-Ученик уочава и примењује стечена знања из
области језика и књижевности

Облици рада:
рад у паровима,
фронтални, групни,
индивидуални
Методе рада:
рад на тексту, предавање,
објашњавање, разговор,
рад са уџбеником.

Ученик активно слуша с разумевањем,
повезује.
Ученик учествује у групном раду,
дискутује, пита, посматра, размењује
сазнања са партнером у клупи, истражује
и сам долази до нових сазнања,
проналази који начин у раду њему лично
највише одговара.

Облици рада:
Вербално – дијалошки метод
Методе рада:
Разговор, практичан
метод

Вербалним и практичнм
Изражавањем ученик
Континуирано ради на
Проширењу својих сазнања,
формира свој књижевни стил.

Методе рада:
рад на тексту,
предавање,
објашњавање,
разговор,
рад са уџбеником.

Ученик активно слуша с разумевањем,
повезује.
Ученик учествује у групном раду,
дискутује, пита, посматра, размењује
сазнања са партнером у клупи, истражује
и сам долази до нових сазнања,
проналази који начин у раду њему лично
највише одговара.

Корелација са: историјом, психологијом, географијом, филозофијом, музичком културом.
Посебно истицање и преплитање са свим наставним јединицама традиције коју школа има и човека чије име носи.
Књижевност:
Основни ниво: Редовно чита књ. дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књиж. Укратко описује своја
осећања и доживљај дела. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Развија своје чит.способности.
Средњи ниво: Тумачи књижева дела која су предвиђена планом и програмом.
Самостално уочава и анализира значење и стилске аспекте књ.дела и уме да аргументује своје ставове. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус
својствен културном и образованом човеку.
Напредни ниво: Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевом делу. Повезује
примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Има критичку свест о својим читалачким способностима.
Језик:
Основни ниво: Има основно знања о језику уопште, поштује свој и друге језике. Разликује књижевни језик од дијалекта. Разликује правилан од неправилног
изговора гласа. Познаје врсте и подврсте речи. Правилно склапа реченицу, разликује синтаксичке јединице.
Средњи ниво: Има шире знање о језику уопште, има основна знања о писму уопште као и о правопису. Зна осн. особине дијалеката. Познаје говорне органе и
начин на који се гласови производе. Има шира знања о врстама и подврстама речи, користи се свим
синтаксичким могућностима ср.језика. Има богат и разнолик лексички фонд.
Напредни ниво: Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења, јасан му је појам текстуалне кохезије. Зна да акцентује једноставније примере. Има
детаљније знање о морфологији и творби речи. Има детаљније знање о употреби падежа и глаголских облика. Има основна знања о речницима и структури
речничког чланка.
Култура изражавања:
Основни ниво: Говори разговетно,поштујући правила књижевног језика. Говорећи и пишући о некој теми јасно структурира казивање и повезује његове
делове на одговарајући начин. Користи оба писма дајући предност ћирилици,примењује основна правописна правила.
Средњи ниво: Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из обласи језика и књижевности и културе. Саставља сложенији
говорени и писани текст, користећи се описом,приповедањем и излагањем. Примењује сложене стратегије читања.
Напредни ниво: Дискутује о сложеним темама из језика,књижевности и култури.
Излаже и пише о темама из области језика,књижевности и културе, има развијене ораторске способности. Продубљено критички промишља сложенији текст.
Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту. Изграђује свест о себи као читаоцу.
Једна од елементарних ставки приликом оцењивања и вредновања знања ученика је активност на часу - дијалог са осталим ученицима и наставником,
давање конструктивних предлога, интелектуална размена мишљења кроз дискусију, улагање труда кроз додатно усавршавање и изучавање препоручене
литературе, истраживачки приступ у настави и слично.
Приликом оцењивања вреднују се како усмени одговори ученика на задата питања или у току дискусије, тако и писмени или контролни задаци.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

Српски језик и књижевност

Разред:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

бр.11/13 од 28.06.2013. године

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

III
105

Облик рада:
групни

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за
интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских
појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика ка
Проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености;проширивање и продубљивање знања о
српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање
репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и
продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне,креативне и културне личности,критичког
ума и оплемењеног језика и укуса
Начин остваривања програма предмета:

Програм предмета реализује се кроз групну наставу , путем теоријских предавања. Настава се одвија у учионици која подржава овакав облик наставе. Наставна грађа систематизована је по
целинама које су у блиској вези, у циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима (музички облици, хармонија, контрапункт)
као и шире. Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена визуелним упутствима читанка,лектира,табла), после којих иде низ различитих провера стеченог и усвојеног знања.
Неопходно је ученике ангажовати приликом учења и обраде градива како би самосталним путем повезивали предмет са другим предметима и уоачавали значај и сличности.Овим предметом
потребно је развити љубав према српском језику и књижевности, као и култури изражавања.
Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Књижевност:
1.Модерна
2.Међуратна књижевност
3.Лектира

-Упознавање ученика са новим поетикама, најзначајнијим остварењима и
ствараоцима, као и са целоукупном духовном климом тога времена.
-Продубљивање функционалног знања из теорије,историје књижевности и
књижевне критике ради бољег разумевања и успешног проучавања уметничких
текстова.
-Развијање способности интерпретације књижевног дела кроз различите видове
задатака.
-Ширење сазнајних видика ученика и подстицање
на критичка мишљења и оргинална гледишта.
-Развијање књижевног укуса и уопште интереса за књижевност .
-Богаћење речника и развијање језичке културе.

Монолошка метода
Дијалошка метода
Метод проблемског
излагања
Метода показивања
(демонстрирања)

-Ученик активно приступа при излагању
новог градива и изради задатака на часу.
-практично примењује стечена знања
-активно учествује у раду
-самопроцењује напредак

Језик:
4.Грађење речи
5.Синтакса
6.Правопис

-овладати знањима о српском књижевном језику;
-стећи вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и
интелектуалног развоја;
-унапређивати културу језичког општења, у складу са поштовањем расне,
националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности ,
са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и
уважавањем других језика и других култура

Фронтални, групни и
индивидуални облици
рада
Метода разговора, рад
на тексту, метода писања

- Активно приступа при излагању новог
градива и изради задатака на часу

Култура изражавања:
- усмено изражавање
-писмено изражавање

- Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени
степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа
у читању и казивању лирског, епског и драмског текста.

Фронтални, групни и
индивидуални облици
рада
Метода разговора, рад
на тексту, метода писања

Стечене способности се даље увежбавају
различитим облицима усменог и
писменог изражавања ученика
(извештавање, расправљање, реферисање
и др.).

Корелација
Стандарди

Захтеви:

Корелација са: историјом, психологијом, географијом, филозофијом, музичком културом.
Посебно истицање и преплитање са свим наставним јединицама традиције коју школа има и човека чије име носи.
Књижевност:
Основни ниво: Ученик ће бити способан да: -схвати и објасни сложен појам периода, уопште у уметности,а посебно на пољу књижевности. - објасни уопште поетику периода,
промене које су се посебно изразиле на пољу поезије.(тематске промене,промене расположења,питање форме) -самостално на изабраном тексту издвоји и објасни најзначајније
карактеристике поетике периода. -разликује бројне уметничке правце који су јавили , са посебним освртом на књижевност као и константним поређењем са особеностима
појединих праваца у осталим гранама уметности, посебно у музичкој уметности.(парнасизам,симболизам, импресионизам,експресионизам...) -наведе главне представнике
епоха у књижевности (европске, српске и уопште јужнословенске ) са њиховим најзначајнијим остварењима.,као и да издвоји особености њихове поетике.
Средњи ниво: Ученик ће бити способан да: самостално анализира лирску песму из корпуса европске модерне, или из међуратне књижевности перципирајући сазнања о
песничким формама ,основним крактеристикама лирске поезије, користивши при том критички речник (тема, мотив, атмосфера, композиција, рима, језик, стилска средства)
препозна и издвоји специфичности поезије ових периода . -зрелије приступи појму књижевне критике и њеном кориштењу , те изгради самостални критички суд.
Напредни ниво: Ученик ће бити способан да: самостално анализира епски текст у прози-приповетку, новелу истраживши структуру, специфичности књижевних врста у
модерни, препозна и издвоји питање теме, развоја фабуле, епизода, наратора, основних мотива, карактеризације ликова, идејног света са посебним акцентом на питање језика и
изнесе изграђен, критички став о егзистенцијалним проблемима човека. -самостално анализира епски текст у прози- роман, истраживши композицију и структуру романа,
питање наратора, карактеризацију ликова, основне мотиве дела, специфичне епизоде у делу, уметничку експресивност описа, питање језика, амбијента, као и да препозна и
издвоји особености епохе којој дело припада,али и специфичности поетике самог аутора..Изнесе критички став , како у усменој тако и у писаној форми,о основним питањима
обрађеног романа. -уочи промене ( пратећи уопште развој човека, његове мисли а самим тим и његове делатности на пољу уметности) које се дешавају у свим књижевним
жанровима, обрађујући и критички приступајући појединим остварењима
Језик:
Основни ниво: Ученик ће бити способан да: -се користи свим синтаксичким могућностима српског језика, -разликује безличне и личне реченицегласови производе. Има шира
знања о врстама и подврстама речи, користи се свим синтаксичким могућностима ср.језика. Има богат и разнолик лексички фонд.
Средњи ниво: има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви) -зна основно о напоредним односима -има
основназнања о употреби падежа и глаголских облика.
Напредни ниво: има основна знања о писму уопште - има основна знања о правопису уопште (етимолошки –фонолошки правопис; граматичка –логичка интерпункција;
графема –слово).
Култура изражавања:
Основни ниво: Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом. -Дискутује о смислу и вредностима књижевног дела користећи
стручну терминологију.
Средњи ниво: Слуша говорника процењујући садржину и форму његовог говора и начин Говорења. -Композиционо и логички складно пише текст имајући у виду структуралне
карактеристике/стилска својства одговарајућег жанра (извештај и реферат).
Напредни ниво: Пише резиме једноставнијег текста , доследно примењује правописну норму (зна да се служи школским издањем правописа и правописним приручницима)
Једна од елементарних ставки приликом оцењивања и вредновања знања ученика је активност на часу - дијалог са осталим ученицима и наставником, давање конструктивних
предлога, интелектуална размена мишљења кроз дискусију, улагање труда кроз додатно усавршавање и изучавање препоручене литературе, истраживачки приступ у настави и
слично. Приликом оцењивања вреднују се како усмени одговори ученика на задата питања или у току дискусије, тако и писмени или контролни задаци.
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Предмет:

Српски језик и књижевност

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

99

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

бр.11/13 од 28.06.2013. године

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за
интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских
појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика ка
Проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о
српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање
репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и
продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности,критичког
ума и оплемењеног језика и укуса
Начин остваривања програма предмета:

Програм предмета реализује се кроз групну наставу , путем теоријских предавања. Настава се одвија у учионици која подржава овакав облик наставе. Наставна грађа систематизована је по
целинама које су у блиској вези, у циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима (музички облици, хармонија, контрапункт)
као и шире. Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена визуелним упутствима читанка,лектира,табла), после којих иде низ различитих провера стеченог и усвојеног знања.
Неопходно је ученике ангажовати приликом учења и обраде градива како би самосталним путем повезивали предмет са другим предметима и уоачавали значај и сличности.Овим предметом
потребно је развити љубав према српском језику и књижевности, као и култури изражавања.

Модул / област
Књижевност:
Проучавање књижевног дела (Смисао и задаци
проучавања књижевности. Стварање књижевноуметничког дела, слојевита структура дела...)
-Савремена књижевност (Опште одлике епохе,
Д.Максимовић, В.Попа, Б.Миљковић,В.Парун,
Б.Ћопић,С.Бекет, Д.Ковачевић...)
-Лектире ''Хамлет'' ''Проклета авлија'' ''Странац''
''Енциклопедија мртвих'' ,''Корени'', ''Дервиш и
смрт''
''Хазарски речник'' ''Злочин и казна''
Језик:
Синтакса (Зависне и независне реченице,глаголски
вид,
Глаголски начини и глаголска времена,
Напоредне конструкције...)

Циљеви учења за предмет или исход
-Ученик разуме смисао проучавања
књижевности, повезује и употребљава
научену терминологију
-Ученик уочава разлику међу књижевним
епохама, успешно их препознаје
-Ученик успешно анализира лектире и дела
предвиђена планом и програмом и са
разумевањем препознаје којој епохи
припадају
Рад на:
-подстицању корелације са осталим
преметима;
-примењивању наученог у пракси.
Ученик усваја и разуме опште појмове о
језику,
науке која се бави језиком, а посебно
реченичном
структуром
-Ученик уочава и примењује знања из
правописа српског језика
Рад на:
-примењивању наученог у пракси.
- подстицању корелације са осталим
преметима;

Начин остваривања
садржаја програма
Облици рада:
рад у паровима,
фронтални,
групни,
индивидуални
Методе рада:
рад на тексту,
предавање,
објашњавање,
разговор,
рад са уџбеником.
Облици рада:
рад у паровима,
фронтални,
групни,
индивидуални

Методе рада:
рад на тексту,
предавање,
објашњавање,
разговор,
рад са уџбеником.
Облици рада:
- Ученик разуме и правилно се изражава
Култура изражавања:
Вербално
усменим и писаним путем
- усмено изражавање
дијалоши метод
- Ученик уочава и примењује стечена знања
-писмено изражавање
Методе рада:
из области језика и књижевности
Разговор,
практичан метод
Корелација са: историјом, психологијом, географијом, филозофијом, музичком културом.
Корелација
Посебно истицање и преплитање са свим наставним јединицама традиције коју школа има и човека чије име носи.
Стандарди

Захтеви:

Активност ученика
Ученик активно слуша с разумевањем,
повезује.
Ученик учествује у групном раду,
дискутује, пита, посматра, размењује
сазнања са партнером у клупи, истражује
и сам долази до нових сазнања,
проналази који начин у раду њему лично
највише одговара.

Ученик активно слуша с разумевањем,
повезује.
Ученик учествује у групном раду,
дискутује, пита, посматра, размењује
сазнања са партнером у клупи, истражује
и сам долази до нових сазнања,
проналази који начин у раду њему лично
највише одговара.

Вербалним и практичнм изражавањем
ученик континуирано ради на
проширењу
својих сазнања, формира свој књижевни
стил.

Књижевност:
Основни ниво: Редовно чита књ. дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књиж. Укратко описује своја осећања и
доживљај дела. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Развија своје читалачке способности.
Средњи ниво: Тумачи књижевна дела која су предвиђена планом и програмом. Самостално уочава и анализира значење и стилске аспекте књ.дела и уме да аргументује своје
ставове. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и образованом човеку.
Напредни ниво: Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књиж. делу. Повезује примарни текст са
самостално изабраном секундарном литературом. Има критичку свест о својим читалачким способностима.
Језик:
Основни ниво: Има основно знања о језику уопште, поштује свој и друге кезике. Разликује књиж.језик од дијалекта. Разликује правилан од неправилног изговора
гласа .Познаје врсте и подврсте речи. Правилно склапа реченицу, разликује синтак. јединице.
Средњи ниво: Има шире знање о језику уопште, има основна знања о писму уопште као и о правопису. Зна осн. особине дијалеката. Познаје говорне органе и начин
на који се гласови производе. Има шира знања о врстама и подврстама речи, користи се свим синтаксичким могућностима ср.језика. Има богат и разнолик
лексички фонд.
Напредни ниво: Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења, јасан му је појам текст. кохезије. Зна да акцентује једност. примере. Има детаљније знање о
морфологији и творби речи. Има детаљније знање о употреби падежа и глаголских облика. Има основна знања о речницима и струткрури речничког чланка.
Култура изражавања:
Основни ниво: Говори разговетно, поштујући правила књижевног језика. Говорећи и пишући о некој теми јасно структурира казивање и повезује његове делове
на одгов.начин.
Користи оба писма дајући предност ћирилици, примењује основна правописна правила.
Средњи ниво: Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из обласи језика и књижевности и културе. Саставља слож. говорени и
писани текст, користећи се описом, припов. и излагањем. Примењује сложене стратегије читања.
Напредни ниво: Дискутује о слож. темама из језика,књижев. и културе. Излаже и пише о темама из области језика ,књижев.и културе, има развијене ораторске
способности. Продубљено критички промишља сложенији текст. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту. Изграђује свест о себи као
читаоцу.
Једна од елементарних ставки приликом оцењивања и вредновања знања ученика је активност на часу - дијалог са осталим ученицима и наставником, давање
конструктивних предлога, интелектуална размена мишљења кроз дискусију, улагање труда кроз додатно усавршавање и изучавање препоручене литературе,
истраживачки приступ у настави и слично. Приликом оцењивања вреднују се како усмени одговори ученика на задата питања или у току дискусије, тако и
писмени или контролни задаци.
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ПРЕДМЕТ: I СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Предмет:

I страни језик – енглески језик

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
•
да ученици буду оспособљени да се у школској и ваншколској свакодневици писмено и усмено изражавају,
•
да енглески језик користе и после завршетка образовања,
•
да до краја 2. разреда ученици савладају језик до нивоа А2.
Начин остваривања програма предмета:

Програм првог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом страних
језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или појединачни
уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз примену
принципа наставе по задацима.

Модул /
област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор)

Активност ученика
Ученик активно приступа при
излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Communication

Усвајање и употреба нултог и првог кондиционала
(Zero/First Conditional), усвајање новог вокабулара;
увежбавање говорних вештина

The Web

Усвајање и употреба другог кондиционала (Second
Conditional), чести глаголи do, make и њихова употреба;
писање текста за интернет страницу; увежбавање
говорних вештина

The Sea

Проширење употреба Present Perfect Simple времена,
усвајање нове групе фразалних глагола; увежбавање
говорних вештина

Mountains

Усвајање грађења и употребе пасивног стања
(the Passive); писање формалног писма/писање email
поруке; увежбавање говорних вештина

Dance

Усвајање конструкција за исказивање будућих планова
и намера; давање дозволе; увежбавање говорних
вештина

Music

Правилна употреба Question tags, усвајање новог
вокабулара; увежбавање говорних вештина

Pictures

Усвајање и упореба односних заменица и клауза, нових
фразалних глагола и вокабулара; увежбавање
говорних вештина

Buildings

Правилна употреба препричаног говора (наредби,
молби и захтева), усвајање новог вокабулара;
увежбавање говорних вештина

Корелација

Српски језик, италијански језик, историја са историјом културе и цивилизације, грађанско васпитање, биологија.

Захтеви:

У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком
полугодишту. Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју
уценици испољавају на часу, израду домаћих задатака и спремност за сарадњу.

Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор),
сумативно оцењивање (писана провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор),
сумативно оцењивање (писмени задатак)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање); 2. методе засноване на
речима: монолошке (опис, причање, приповедање), дијалошке
(дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор),
сумативно оцењивање (писана провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање,
приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено испитивање, разговор),
сумативно оцењивање (писмени задатак)

Ученик активно приступа при
излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно приступа при
излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно учествује у
раду и практично примењује
научене речи и изразе

Ученик активно учествује у
раду и повезује све до
тада научене области

Ученик активно учествује у
раду и повезује све до
тада научене области

Ученик активно учествује у
раду и повезује све до
тада научене области

Ученик активно учествује у
раду и повезује све до
тада научене области
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Предмет:

I страни језик – енглески језик

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
•
да ученици буду оспособљени да се у школској и ваншколској свакодневици писмено и усмено изражавају,
•
да енглески језик користе и после завршетка образовања,
•
да до краја 3. разреда ученици савладају језик до нивоа Б1.
Начин остваривања програма предмета:

Програм првог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом страних
језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или појединачни
уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз примену
принципа наставе по задацима.

Модул /
област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писана
провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно
оцењивање (усмено испитивање, разговор), сумативно
оцењивање (писмени задатак)

Активност ученика

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

Adventure

Утврђивање и проширивање знања о
Present Simple, Present Continuous и Present
Perfect Simple, употреба фразалних глагола;
писање писма на личне теме; увежбавање
говорних вештина

Stories

Усвајање и правилна употреба Past Perfect
Simple времена; писање авантуристичке
приче; усвајање новог вокабулара и фраза,
увежбавање говорних вештина

Travel

Разлика у употреби Present Perfect Simple vs
Present Perfect Continuous; писање
извештаја о туризму у нашем крају;
усвајање новог вокабулара и фраза;
увежбавање говорних вештина

The Media

Пребацивање реченица из актива у пасив и
обратно (проширивање знања о пасиву);
писање приказа/рецензије једног филма
или програма; усвајање новог вокабулара;
увежбавање говорних вештина

Advertising

Проширивање знања о конструкцијама и
временима којима се исказује будућност
(will/may/might+inf;
Present Continuous, Present Simple, be going
to+inf); писање email упита о неком
производу; увежбавање говорних вештина

Корелација

Српски језик, италијански језик, историја са историјом културе и цивилизације, грађанско васпитање, биологија.

Захтеви:

У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком
полугодишту. Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју
уценици испољавају на часу, израду домаћих задатака и спремност за сарадњу.

Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писана
провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писмени
задатак)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор)

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно
учествује у раду и
практично примењује
научене речи и изразе

Ученик активно
учествује у раду и
повезује све до
тада научене области
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Предмет:

I страни језик – енглески језик

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
•
да ученици буду оспособљени да се у школској и ваншколској свакодневици писмено и усмено изражавају,
•
да енглески језик користе и после завршетка образовања,
•
да до краја 4. разреда ученици савладају језик до нивоа Б2.
Начин остваривања програма предмета:

Програм првог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом страних
језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или појединачни
уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз примену
принципа наставе по задацима.

Модул /
област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писана
провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писмени
задатак)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писана
провера/тест)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор), сумативно оцењивање (писмени
задатак)
Поступци/методе:
1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис,
причање, приповедање), дијалошке (дискусије) и рад са
књигом/текстом
Начин провере: формативно оцењивање (усмено
испитивање, разговор)

Активност ученика

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

People

Усвајање модалних глагола за нагађање;
усвајање новог вокабулара и увежбавање
говорних вештина;
описивање једне особе (писање)

Learning

Усвајање трећег кондиционала; усвајање
новог вокабулара и фраза; увежбавање
говорних вештина; писање есеја ‘for and
against’

Careers

Препричавање исказа са слагањем
времена; усваање новог вокабулара;
увежбавање говорних вештина; писање
CV

Culture Shock

Препричавање питања са слагањем
времена; усвајање новог вокабулара;
увежбавање говорних вештина; писање
писма са личном темом

Civilisation

Усвајање употреба конструкција
wish/should have; усвајање нових
фразалних глагола и вокабулара;
увежбавање говорних вештина; опис
једног места/града (писање)

Корелација

Српски језик, италијански језик, историја са историјом културе и цивилизације, грађанско васпитање, биологија.

Захтеви:

У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком
полугодишту. Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју
уценици испољавају на часу, израду домаћих задатака и спремност за сарадњу.

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно
приступа при излагању
новог градива и
практично примењује
стечено знање

Ученик активно
учествује у раду и
практично примењује
научене речи и изразе

Ученик активно
учествује у раду и
повезује све до
тада научене области
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СТРАНИ ЈЕЗИК
Општа предметна компетенциjа
Ученик влада jезичким вештинама и знањима коjа му омогућаваjу да на страном jезику разуме текстове коjе слуша или чита у
приватном, jавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним
ситуациjама. Посредуjући у усменоj или писаноj комуникациjи, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) jезик и обрнуто.
Владање страним jезиком ученику омогућава стицање знања из различитих области коjа примењуjе у свакодневном животу, образовању
и раду. Учењем страног jезика ученик развиjа креативност, критичко мишљење, вештине комуникациjе, самосталност и сарадњу,
уважавање различитости култура и културу диjалога.
Основни ниво
Ученик користи страни jезик у мери коjа му помаже да разуме садржаj усмене поруке и кратке jедноставне информациjе у вези са
личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествуjе у уобичаjеном, свакодневном разговору, чита и проналази
жељену информациjу у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења
и ради сопствених потреба.
Средњи ниво
Ученик користи страни jезик да разуме суштину текста или да учествуjе у разговору или дискусиjи (нпр. школа, забава, спорт); сналази
се у не/предвидивим ситуациjама када му jе неопходно да користи страни jезик и/или да у кратком усменом излагању оствари своj
интерес. Пише о властитом искуству, описуjе своjе утиске, планове и очекивања.
Напредни ниво
Ученик користи страни jезик да активно учествуjе у усменоj комуникациjи; да прати дужа и сложениjа излагања или дискусиjе о
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да обjашњава своjе ставове и/или
образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.

Специфична предметна компетенциjа: РЕЦЕПЦИЈА (слушање и читање)
Основни ниво
Ученик разуме уобичаjене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникациjе изговорене споро и разговетно. Користећи основно
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним jезиком, разноврсног садржаjа из свакодневног живота и/или блиских
области или струке, у коjима преовлађуjу фреквентне речи и изрази.
Средњи ниво
Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуациjама и jедноставна излагања и презентациjе из блиских
области изговорене стандардним jезиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађуjу
сложене jезичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информациjе, користећи различите технике/врсте читања.
Напредни ниво
Ученик разуме суштину и детаље опширниjих излагања или разговора у коjима се користи стандардни jезик, мења ритам, стил и тон
разговора, а у вези са садржаjима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаjа (нпр. адаптирана
или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаjи); брзину и технику читања подешава према тексту коjи
чита.

Специфична предметна компетенциjа: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање)
Основни ниво
Ученик у свакодневним ситуациjама пише или даjе усмена упутства, писмено или усмено размењуjе информациjе о уобичаjеним општим
и блиским темама. Користећи jедноставне изразе, фразе и jезичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према
моделу пише jедноставне текстове нпр. описе особа и догађаjа из познатих области.
Средњи ниво
Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања,
образовања, културе и сл. Користећи разноврсне jезичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава,
излаже и/или према упутству пише компактни текст поштуjући правописну норму и основна правила организациjе текста.
Напредни ниво
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествуjе у усменоj или писменоj комуникациjи, говори, извештава, преводи и/или самостално
пише текстове о темама и садржаjима из ширег круга интересовања; користећи информациjе и аргументе из различитих извора, износи
ставове и преноси мишљење, размењуjе, проверава и потврђуjе информациjе. Ученик према потреби води формалну или неформалну
преписку, доследно примењуjући правописну норму, jезичка правила и правила организациjе текста.
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ПРЕДМЕТ: II СТРАНИ ЈЕЗИК – ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Предмет:

II страни језик – италијански језик

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
Ближе упознавање ученика са граматиком језика и унапређење лингвистичких и дидактичких способности као и освежавање
политичко-културних сазнања о Италији. У прве две године учења савладава се основни ниво познавања језика („Livello
elementare A1-A“), Наставне јединице су подељене тако да ученицима олакшају учење језика и да их кроз разне мултимедијалне
вежбе још више мотивишу.
Начин остваривања програма предмета:

Програм другог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом
страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или
појединачни уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и
уз примену принципа наставе по задацима.

Модул / област

Циљеви учења за
предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Стандарди

Реченица
(зависне реченице:
временске, намерне,
узрочне; узвичне
реченице; независне
сложене реченице;
неуправни говор:
изјаве, захтеви,
молбе, питања)

Ученик се упознаје
са различитим врстама
зависних реченица,
независним, сложеним
реченицама и
оспособљен је да изрази
захтев, молбу, питање...

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Именичка група
(члан, именице,
заменице, придеви)

Ученик проширује
знања о употреби
чланова, упознаје се са
различитим врстама
именица, функцијама
заменица и облицима
придева

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Глаголска група
(глаголи: прошла
времена, погодбени
начин; прилози;
предлози)

Оспособљавање
ученика да правилно
користе прошла
времена,
као и да правилно
употребљавају
погодбени начин

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Лексикологија

Упознавање
ученика са правим
и неправим
изведеницама.

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно
учествује у раду и
практично примењује
научене речи и изразе

Основни ниво: Ученик разуме садржај
усмене и писмене поруке.
Средњи ниво: Ученик разуме суштину
текста.
Напредни ниво: Ученик користи научене
идиоме и фразе у писменој и усменој
комуникацији

Лексикографија
 A cena fuori
 Al cinema
 Fare la spesa
 Un giro per I negozi

Ученик се навикава на
употребу двојезичних
речника

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно
учествује у раду и
повезује све до
тада научене области

Основни ниво: Ученик разуме садржај
усмене и писмене поруке.
Средњи ниво: Ученик разуме суштину
текста.
Напредни ниво: Ученик користи научене
идиоме и фразе у писм. и усм.комуникацији

Корелација
Захтеви:

Основни ниво: Ученик препознаје садржај
писмене или усмене поруке из свакодневног
говора.
Средњи ниво: Ученик се сналази у
различитим ситуацијама и остварује свој
интерес.
Напредни ниво: Ученик активно учествује у
комуникацији и користи се сложенијим
реченицама како би тачно изразио своје
ставове или образложио различ. предлоге...
Основни ниво: Ученик разуме основне речи
везане за лична интересовања и
свакодневни говор.
Средњи ниво: Ученик стиче основни
вокабулар потребан за свакодневни говор.
Напредни ниво: Ученик усваја вокабулар
потребан за свакодневни говор у ком
активно учествује и оспособљен је да
изражава своје мишљење о одређеним
темама.
Основни ниво: Ученик разуме у ком је
времену реченица.
Средњи ниво: Ученик користи научено како
би писао или говорио о властитом искуству
из прошлости.
Напредни ниво: Ученик активно
учествује у комуникацији где правилно
примењује научено.

Српски језик, енглески језик
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка); - језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);
У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком полугодишту. Наставни
професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју уценици испољавају на часу, израду домаћих
задатака и спремност за сарадњу.
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Предмет:

II страни језик – италијански језик

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
Ближе упознавање ученика са граматиком језика и унапређење лингвистичких и дидактичких способности као и освежавање
политичко-културних сазнања о Италији. У у трећој и четвртој години учења прелази се на средњи ниво познавања језика
(„Livello intermedio B1-B2“). Наставне јединице су подељене тако да ученицима олакшају учење језика и да их кроз разне
мултимедијалне вежбе још више мотивишу.
Начин остваривања програма предмета:

Програм другог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом
страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или
појединачни уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и
уз примену принципа наставе по задацима.

Модул / област

Реченица
(релативна,
компаративна,
последична,
дубитативна,
лимитативна)

Циљеви учења за
предмет или исход
Ученик се упознаје са
различитим врстама
зависних реченица и
оспособљен је да их
примени у свакодневном
говору

Начин
остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Стандарди
Основни ниво: Ученик препознаје садржај
писмене или усмене поруке из свакодневног
говора.
Средњи ниво: Ученик разуме суштину текста
и користи научено у свакодневном говору.
Напредни ниво: Ученик активно учествује у
комуникацији и користи се сложенијим
реченицама како би тачно изразио своје
ставове или образложио различите
предлоге...
Основни ниво: Ученик разуме основне речи
везане за лична интересовања и
свакодневни говор.
Средњи ниво: Ученик стиче основни
вокабулар потребан за свакодневни говор.
Напредни ниво: Ученик усваја вокабулар
потребан за свакодневни говор у ком
активно учествује и оспособљен је да
изражава своје мишљење о одређеним
темама.

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно
приступа при
излагању новог
градива и практично
примењује
стечено знање

Основни ниво: Ученик разуме у ком је
времену реченица.
Средњи ниво: Ученик познаје облике
глагола у различитим временима.
Напредни ниво: Ученик примењује
познавање различитих времена у говору и у
писању.

Лексикологија

Упознавање ученика
са основним суфиксима
за грађење именица, као
и са најважнијим
хомонимским серијама

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно
учествује у раду и
практично примењује
научене речи и изразе

Основни ниво: Ученик разуме садржај
усмене и писмене поруке.
Средњи ниво: Ученик разуме суштину
текста.
Напредни ниво: Ученик користи научене
идиоме и фразе у писменој и усменој
комуникацији

Лексикографија
 Prima di cominciare
 E sami … niente stess
 Soldi e lavoro
 In viaggio per l Italia

Ученик се навикава на
употребу двојезичних
речника

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно
учествује у раду и
повезује све до
тада научене области

Основни ниво: Ученик разуме садржај
усмене и писмене поруке.
Средњи ниво: Ученик разуме суштину
текста.
Напредни ниво: Ученик користи научене
идиоме и фразе у писм. и усм.комуникацији

Именичка група
(члан, именице,
заменице, придеви)

Глаголска група
(глаголи:
заповедни начин,
герундиј, „passato
remoto“; поређење
прилога; предлози
и предложни изрази)

Корелација
Захтеви:

Ученик проширује знања
о употреби чланова,
упознаје се са
различитим врстама
именица, појединим
неправилностима,
функцијама и
значењима заменица
и облицима придева
Оспособљавање ученика
да правилно користе
одређене глаголске
начине и времена и да их
правилно употребљавају
уз одређене прилоге и
предлоге

Српски језик, енглески језик
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка); - језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);
У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком полугодишту. Наставни
професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју уценици испољавају на часу, израду домаћих
задатака и спремност за сарадњу.
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Предмет:

II страни језик – италијански језик

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. Гласника 72/09 и 52/11, Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број 110-00-00070/2012-03)

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Усвајање правилног изговора и интонације; разумевање саговорника и усмених излагања о темама из свакодневног живота;
оспособљавање ученика за давање информација о себи, нашој земљи, култури; оспособљавање за извршавање радних задатака у
струци, овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода учења страног језика, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама и навикавање на отвореност у комуникацији.
Ближе упознавање ученика са граматиком језика и унапређење лингвистичких и дидактичких способности као и освежавање
политичко-културних сазнања о Италији. У у трећој и четвртој години учења прелази се на средњи ниво познавања језика
(„Livello intermedio B1-B2“). Наставне јединице су подељене тако да ученицима олакшају учење језика и да их кроз разне
мултимедијалне вежбе још више мотивишу.
Начин остваривања програма предмета:

Програм другог страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом
страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да буде
потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна и тест
питања) као и на остале облике рада. Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за
учење и усвајање језика.
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или
појединачни уз примену додатних средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и
уз примену принципа наставе по задацима.

Модул / област
Реченица
(допусна, узрочна,
начинска,
погодбена, намерна)

Именичка група
(члан, именице,
заменице, придеви)

Глаголска група
(глаголи: конјунктив,
слагање времена,
неодређени глаголски
облици; прилози;
предлози; везници)

Лексикологија

Лексикографија
 A pesca
 Il fidanzamento
 Una storia
 Scoperta
archeologica
Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за
предмет или исход
Ученик се упознаје са
различитим врстама
зависних реченица и
оспособљен је да их
примени у свакодневном
говору
Ученик проширује знања о
употреби чланова, упознаје
се са различ. врстама
именица, појед.
неправилностима,
функцијама и значењима
заменица и облицима
придева
Оспособљавање
ученика да правилно
користе одређене
глаголске начине и
времена и да их правилно
употребљавају уз одређене
прилоге и
предлоге

Начин
остваривања
садржаја програма
Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Активност ученика

Ученик активно приступа при излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно приступа при излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада;
дијалошки метод
рада

Ученик активно приступа при излагању новог градива и
практично примењује
стечено знање

Упознавање ученика са
основним суфиксима за
грађење придева, глагола,
као и са
алтерацијом именица

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно учествује у раду и практично примењује
научене речи и изразе

Ученик је оспособљен
за употребу двојезичних
као и стручних речника;
ученик је оспособљен за
анализу стручних текстова,
либрета и сл.

Рад у групи или у
паровима;
фронтални облик
рада; дијалошки
метод рада

Ученик активно учествује у раду и повезује све до
тада научене области

Српски језик, енглески језик
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);
- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);
У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један тест и један диктат у сваком полугодишту. Наставни
професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и активност коју уценици испољавају на часу, израду домаћих
задатака и спремност за сарадњу.
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ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 блок час

Годишњи фонд часова:

65

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

бр. 6/90 од 1996. године

Предмет:

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе
развоју информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и
оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.
Развијaње свести о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;
примена стечених знања и вештина у стицању конкретног образовања за будуће занимање; упознавање начина израде презентација и оспособљавање
за израду једноставнијих презентација; разумевање принципа функционисања интернета, локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних
ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење и др.

Начин остваривања програма предмета:
Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе.
Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се oдноси на практичне вежбе на рачунарима. Настава се одвија у
учионици опремљеној текстуалним, аудио-визуелним техничким средствима која подржавају овакав облик наставе. Наставна грађа систематизована је по целинама које су у блиској вези, у
циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире. Свака већа јединица из
градива мора бити пропраћена аудио-визуелним упутствима, после којих иде низ различитих вежби за практично увежбавање виђеног. Неопходно је ученике ангажовати приликом учења,
због тога радимо задатке који су повезани са стручним предметима и при томе ученици треба да се служе свом расположивом помоћи са интернета. www.openoffice.org www.microsoft srbija
Пожељно је користити различите вежбе, за одређене потребе обликовања и едитовања нотног текста, ради увиђања различитих могућности програма. Овим предметом потребно је развити
љубав према информатици, интересовање за то како рачунари могу бити саставни део рада музичара.

Модул / област

Обрада цртежа
на рачунару

Обрада слика
на рачунару

Мултимедијске
апликације

Циљеви учења за предмет или исход
Циљ је да ученик научи да:
 користи основне алатке са цртање графичких објеката
 препозна и креира основне графичке елементе: дуж,
изломљена линија, правоугаоник, елипса, крива линија, ...
 мења изглед спољашње линије објекта и попуне објекта
 обавља основне манипулације са објектима: селектује,
премешта, брише, копира, ротира, прави слику објекта у
огледалу,...
 трансформише већ готове нацртане објекте: ширење,
сажимање, искривљење, деформисање у складу са
могућностима програма
 да користи слојеве; додаје текст
 самостално сачува у електронском или штампаном
облику цели или делове документа
Унапређење знања ученика за коришћење програма за
рачунарску графику. Ученик зна да :
 разуме разлике између разл. формата за запис слика
 зна да унесе слику са камере, скера или мобилног
текефона у рачунар
 користи разне алатке за одсецање и исецање делова
слике
 манипулише са исеченим деловима слике
 подеси димензије слике
 прилагоди контараст и осветљење раз. делова слике
 зна основне корекције слике
 користи ефекте (филтере) на слици
 креира фото албум
 одабере одговарајући формат за снимање слике.
 зна да креира Гиф анимације
Рад на: - разликовању различитих могућности програма и
овладавању вештинама и могућностима које пружа;
- подстицању корелације са осталим музичким преметима;
- примењивању наученог у пракси.
Ученик треба да:
• самостално монтира кратки филм
• објави га на Internet-у
• користити дигиталну камеру, штампач и скенер, да се
• упознају са раз. форматима докумената, да их конвертују

Начин остваривања
садржаја програма
Вербално-дијалошки метод
Илустративно-демонстративан,
подршка са сајта,
аудио- визуелна техничка
наставна средства (рачунари и видео
упутства), текстуална (штампани и писани текстови).
Дати ученицима конкретан задатак да нацртају грб школе,
свог града или спорског друштва, насловну страну школског
часописа, рекламни пано и сл.
Провере се врше на следеће начине:
- кроз часове вежби,практичним радом на рачунарима
- Технике су усмене и практичне, у виду усмене провере
стеченог знања, или контролних вежби на рачунарима

Активност ученика

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који
начин у раду њему лично
највише одговара.

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Практичнa реализацијa програма oстварује се применом
програма за растерску и векторску графику , Извођење
наставе подразумева објашњавање наставника а затим
самостални рад ученика на рачунару. Активности
осмислити тако да подстичу тимски рад, сарадњу, критичко
мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу,
примену у другим наставним областима и домаће задатке.
Ученици могу на својим фотографијама да увежбавају
технике основних корекција и обраде фотографије:
уклањање „црвених очију“, ретуширање, фото-монтажу,
промену резолуције и формата слике, а затим направе фотоалбум свих радова.

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који
начин у раду њему лично
највише одговара.

Ученици на часу користе дигиталну камеру, скенер, доносе
материјале од куће, траже материјале на Internet-у и праве
филм, објављују га на Internet-у

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања.

Практичнa реализацијa програма oстварује се применом
интернета. Извођење наставе подразумева објашњавање
наставника а затим самостални рад ученика на рачунару.
Активности подстичу тимски рад, сарадњу, критичко
мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу,
примену у другим наставним областима и домаће задатке.
Приказати ученицима конкретне примере, размотрити
могућности примене, ученицима пружити прилику да
креирају садржаје и коментаре на вебсајтовима и порталима
са слободним приступом или у саставу школског веб-сајта
или платформе за електронски подржано учење.

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који
начин у раду њему лично
највише одговара.

Напредно
коришћење
нтернета

Рад на: - разликовању различитих могућности програма и
овладавању вештинама и могућностима које пружа;
- подстицању корелације са осталим музичким преметима;
- примењивању наученог у пракси.
Унапређење знања ученика за напредно коришћење
интернета, стечене вештине:
 зна да подели документ на веб-у
 креира блог
 користи вики алате
 стекне знање о електронском портфолиу

Корелација

Корелација са стручним предметима: солфеђо, музички облици, хармонија, музички инструменти, контрапункт. Посебно истицање и преплитање са свим темама у
настави традиције коју школа има и човека

Захтеви:

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре
свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно
читање препоручене литературе, лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака.
Вредновање ученичког постигнућа укључује (поред степена усвојеног знања и поменутих активности ученика) и писање радова/есеја и тестова у циљу
систематизације градива, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације
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Рачунарство и информатика

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 блок час

Годишњи фонд часова:

65

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика / Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр.4/1996.

Предмет:

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље
школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава
њихово физичко и ментално здравље. Подстицање корелације са осталим музичким преметима.
Развијaње свести о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;
примена стечених знања и вештина у стицању конкретног образовања за будуће занимање; упознавање начина израде презентација и оспособљавање
за израду једноставнијих презентација; разумевање принципа функционисања интернета, локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних
ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење и др.

Начин остваривања програма предмета:
Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе.
Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се oдноси на практичне вежбе на рачунарима. Настава се одвија у
учионици опремљеној текстуалним, аудио-визуелним техничким средствима која подржавају овакав облик наставе. Наставна грађа систематизована је по целинама које су у блиској вези, у
циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире. Свака већа јединица из
градива мора бити пропраћена аудио-визуелним упутствима, после којих иде низ различитих вежби за практично увежбавање виђеног. Неопходно је ученике ангажовати приликом учења,
због тога радимо задатке који су повезани са стручним предметима и при томе ученици треба да се служе свом расположивом помоћи са интернета. www.openoffice.org www.microsoft srbija
Пожељно је користити различите вежбе, ради увиђања различитих могућности оперативног система, за одређене потребе обликовања и едитовања текста, за израду презентација. Овим
предметом потребно је развити љубав према информатици, интересовање за то како рачунари могу бити саставни део рада музичара.

Модул / област

Програми за
рад са музиком

Мултимедијске
апликације

Дизајн
статичких веб
страна (увод у
HTLM и CSS)

Рад са готовим
веб дизајн
решењима

Циљеви учења за предмет или исход
Ученик ће бити способан да:
 самостално инсталира софтвер за рад у музици
 одреди основна подешавања (величина и орјентација папира,
формира линијске системе за групу гласова или инструмената,
одреди меру, тоналитет, ...)
 уноси нотни запис мишем или преко тастатуре
 едитује нотни запис
 унесе лирику и текст у нотни запис
 унесе артикулацију, репетицију, динамичке ознаке
 оптимизира величину тактова и цeлог система, промeни број
система на страни, промени удаљеност између линијских
система
 уноси више гласова у један линијски систем
 из унесене партитуре издвоји и штампа поједине гласове или
инструменте
 подеси темпо пре извођења композиције
 сачува нотни запис на различите медије
 одштампа нотни запис
 готове нотне записе уметне као слику у Word – ов документ
Рад на: разликовању различитих могућности које пружају
различити програми за израду мултимедијских
апликација (од најједноставнијих до сложених) и овладавању
вештинама и могућностима које пружају;
подстицању корелације са осталим музичким преметима;
примењивању наученог у пракси.
Ученик треба да:
•самостално монтира кратки филм
•објави га на Internet-у
•користити дигиталну камеру, штампач и скенер, да се
•упознају са различитим форматима докумената, да их конвертују
Ученик треба да научи:
основе HTML-а;
 структуру–основне тагове
 писање програма у најједноставнијем текст едитору;
 листе(нумерисане и ненумерисане листе);
 форматирање текста у оквиру HTML-а;
 таг за боје, позадине, објекта и слика; прављење линкова;
 рад са сликом у овиру HTML-а;
 рад са табелама; рад са фрејмовима;
 форме и елементе форме(упити над базама података);
 рад са CSS-ом(стилови); уметање стилова директно у HTML фајл;
 коришћење стилова у зас. css фајлу, који се позива из HEAD таг-а.
Ученик треба да научи:
 Да користи неки од CMS портала (Joomla, WordPress за креирање
веб странице
 поступком download-а да обезбеди потребне шаблоне и њихову
инсталацију на рачунару
 да upload –ује медиа фајлова (слике, документи) на сервер
 треба да се упозна са готовим веб решењима који се бесплатно
могу наћи на интернету, преузети и користити у личне и
комерцијалне сврхе

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Наставник треба да:
 пружи потребну помоћ ученику и оспособи га да
инсталира потребан софтвер
 припреми кратки приручник на почетку учења
 растумачи ученику почетна подешавања
 укаже ученицима на важност самосталоног
учења, коришћењем уграђених упутстава у
програм - Help (Sibelius Tutorials, QuickStart
Videos)
 укаже ученицима на предности уноса нотног
записа путем тастатуре
 припреми одговарајуће нотне записе за вежбу на
часу
 усмерава ученика током рада у циљу постизања
што квалитетније утрошеног времена на часу
 подстакне ученике да кроз рад уоче потребу за
савладавањем овог програма за будући позив –
струку
 да укаже на важност вишепрогтрамског рада у
Windows радном окружењу

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који начин у
раду њему лично највише одговара.

Ученици на часу користе дигиталну камеру, скенер,
доносе материјале од куће, траже материјале на
Internet-у и праве филм, објављује га на Internet-у

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који начин у
раду њему лично највише одговара.

Радити са најједноставнијим едитором, подстаћи
ученике да примене стечена знања из рада са
програмима за обраду текста и програмима за
обраду слика и тако припреме садржај за креирање
сопствене веб стране.
Провера се врше на следеће начине:
- практичним радом на рачунарима-креирањем
конкретне стране

Ученици радећи у тимовима, треба да веб стране
урађене у HTML-у сада обраде у неком шаблону
изабраног CMS-а;
Провера се врше на следеће начине:
- практичним радом на рачунарима-креирањем
конкретне веб странице

Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који начин у
раду њему лично највише одговара.
Ученик активно слуша с
разумевањем, повезује. Ученик
учествује у групном раду, дискутује,
пита, посматра, упознаје могућности
програма, размењује сазнања са
партнером у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази до нових
сазнања, проналази који начин у
раду њему лично највише одговара.

Корелација

Корелација са стручним предметима: солфеђо, музички облици, хармонија, музички инструменти, контрапункт. Посебно истицање и преплитање са свим темама у
настави традиције коју школа има и човека

Захтеви:

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега
спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање
препоручене литературе, лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака. Вредновање
ученичког постигнућа укључује (поред степена усвојеног знања и поменутих активности ученика) и писање радова/есеја и тестова у циљу систематизације градива, јер је то
добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације
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Предмет:

Рачунарство и информатика

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 блок час

Годишњи фонд часова:

60

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 4/1996 и бр. 11/2013.

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе
развоју информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и
оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.
Развијaње свести о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;
примена стечених знања и вештина у стицању конкретног образовања за будуће занимање; упознавање начина израде презентација и оспособљавање
за израду једноставнијих презентација; разумевање принципа функционисања интернета, локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних
ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење и др.

Начин остваривања програма предмета:
Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе. Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се oдноси на
вежбе на рачунарима. Настава се одвија у учионици опремљеној текстуалним, аудио-визуелним техничким средствима која подржавају овакав облик наставе. Наставна грађа систематизована
је по целинама које су у блиској вези и један део наредби је заједнички, у циљу стицања што бољег образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим стручним предметима
(музички облици, хармонија, контрапункт), и шире. Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена аудио-визуелним упутствима, после којих иде низ вежби за практично увежбавање
виђеног. Неопходно је ученике ангажовати приликом учења, због тога радимо задатке који су повезани са стручним предметима и при томе ученици треба и да науче да користе сву
расположиву помоћ са интернета: avid.force.com/pkb/articles/en_US/.../en426211 Audacity Skills Guides - Resources - TES, и својом литературом са часова стручне наставе.
Овим предметом потребно је развити љубав према информатици, интересовање за то како рачунари могу бити саставни део рада музичара.

Модул /
област

Експерименти
са музиком

Рачунарске
мреже

Циљеви учења за предмет или исход
Рад на: упознавању хардверског дела рачунара потребном за
извођење активности у обликовању и едитовању музичких
записа; разликовању различитих могућности програма и
овладавању вештинама и могућностима које пружа;
подстицању корелације са осталим музичким преметима;
примењивању наученог у пракси.
Ученик ће бити способан да:
- објасни физичке елементе звука, синтезу звука у рачунару
- разликује различите формате за чување звучних записа
(wav, mp3, ...), MIDI језик, MIDI формат
- снима звук као дигитални аудио (помоћу микрофона) и
обрађује дигитализовани звук
- едитује звук (исеца, копира, лепи, мења јачину,
фреквенцију, ...)
- примењује дигиталне ефекте на већ постојећи снимак звука
у циљу експериментисања
- самостално сачува у електр. облику цели или делове фајла
Рад на: разликовању различитих могућности и овладавању
вештинама које пружа рад у рачунарској мрежи; подстицању
корелације са осталим музичким преметима; примењивању
наученог у пракси. Ученик треба да се упозна са:
- појмом локалне мреже и њеном структуром;
- уређајима који се користе за умрежавање коришћењем
ресурса локалне мреже;
- разликом између рачунара-сервера и рачунара-клијената;
- улогом рутера и појмом рутирања;
- одржавањем и администрирањем кућне локалне мреже;
- принципима функционисања Интернета и основним
технологијама приступања Интернету;
- улогом Интернет-провајдера;
- Интернет протоколима;
- разликом између локалне и глобалне мреже;
- системом доменских имена(DNS- Domain Name System);
- повезивањем локалне мреже са Интернетом.
Рад на: разликовању различитих могућности које пружају
различити програми за израду мултимедијских апликација (од
најједноставнијих до сложених) и овладавању вештинама и
могућностима које пружају; подстицању корелације са осталим
музичким преметима; примењивању наученог у пракси.
Циљ је да ученици:

Веб
технологије

Корелација
Захтеви:

- разумеју све функције Интернета, од почетне идеје
глобалног умрежавања, проналажења и давања
информација, преко веб портала као обједињених сервиса и
апликација, до коришћења Интернета за Електронско
пословање;
- да разумеју појам Веб-а(WWW);
- разумеју поделу на статички и динамички веб;
- разумеју поделу на клијентске и серверске технологије;
- се упознају са теоријом веб дизајна(шта је веб дизајн,
аспекти веб дизајна, технологије веб дизајна, развој веб
сајта).

Начин остваривања
садржаја програма
Наставник треба да:
- припреми вежбе са постепеним увођењем нових елемената током рада
са звуком на рачунару
- подстиче ученике да развија креативност у креирању аудио фајла
- подстакне ученика да креира фајл по прихваћеним стандардима и
формама
- усмерава ученика током рада у циљу постизања што квалитетније
утрошеног времена на часу
- усмери ученика да уради самосталан рад
- припреми вежбе са постепеним увођењем нових елемената током рада
са звуком на рачунару
- подстиче ученике да развија креативност у креирању аудио фајла
- подстакне ученика да креира фајл по прихваћеним стандардима и
формама
- усмерава ученика током рада у циљу постизања што квалитетније
утрошеног времена на часу
- усмери ученика да уради самосталан рад

- У складу са ресурсима, ученицима треба у највећој мери практично
приближити све могућности умрежавања, од умрежавања два
рачунара до постављања мале локалне мреже(или користити већ
постојећу школску мрежу) и њеног повезивања, одговарајућом
интернет конекцијом, са глобалном мрежом.
- подстаћи ученике да, кроз дискусију, повежу стечена знања о
Интернету као глобалној мрежи из обрађених модула на ранијим
годинама са новим сазнањима о умрежавању и локалним
рачунарским мрежама.

- вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да су у
функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета и преузимање датотека са
веба за прикупљање информација за потребе сопственог образовања;
- ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему
треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага;
- при реализацији ове теме инсистирати на могућностима злоупотребе
Интернета а поготово на безбедности корисника, поузданости
информација и спречавању злоупотребе деце;
- при претраживању Интернета ученике усмерити ка тражењу
образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско учење;
- при обради електронског пословања демонстрирати различите врсте
веб образаца који се користе за поручивање и плаћање робе путем
Интернета, поручивање докумената...;
- показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење података у
неком од сервиса „у облаку“ (cloud computing), доступних путем веба;
- преузимање садржаја са веба на примерима при ел.комуникацији
поштовати правила лепог понашања (netiquette).
- при реализацији садржаја везаних за електронску пошту објаснити
ученицима „пут“ електронског писма;
- доследно спроводити поштовање аут. права и софтверских лиценци.

Активност
ученика
Ученик активно слуша
с разумевањем,
повезује. Ученик
учествује у групном
раду, дискутује,
пита, посматра,
упознаје могућности
програма, размењује
сазнања са партнером
у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази
до нових сазнања,
проналази који начин у
раду њему лично
највише одговара.

Ученик активно слуша
с разумевањем,
повезује. Ученик
учествује у групном
раду, дискутује,
пита, посматра,
упознаје могућности
програма, размењује
сазнања са партнером
у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази
до нових сазнања,
проналази који начин у
раду њему лично
највише одговара.

Ученик активно слуша
с разумевањем,
повезује. Ученик
учествује у групном
раду, дискутује,
пита, посматра,
упознаје могућности
програма, размењује
сазнања са партнером
у клупи за рачунаром,
истражује и сам долази
до нових сазнања,
проналази који начин у
раду њему лично
највише одговара.

Корелација са стручним предметима: солфеђо, музички облици, хармонија, музички инструменти, контрапункт. Посебно истицање и
преплитање са свим темама у настави традиције коју школа има и човека
Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност коју ученици испољавају
на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну тему часа, допринос властитом
усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску
припрема и презентовање пројектних задатака. Вредновање ученичког постигнућа укључује (поред степена усвојеног знања и поменутих активности
ученика) и писање радова/есеја и тестова у циљу систематизације градива, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА СА ИСТОРИЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Предмет:

Историја са историјом
културе и цивилизације

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник Сл. Гласника број 7 од 2014 године

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести, разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја,
појава и процеса, улоге истакнутих личности, развијање индивидуалног и националног идентитета.
Задаци наставе су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; поседују свест о повезаности
појава из прошлости са појавама из садашњости; разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;
развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости анализом различитих историјских извора и литературе и систематизовањем стечених
информација; буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима
(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; буду оспособљени да препознају различита
тумачења истих историјских догађаја; повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; буду оспособљени за примену
стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност,
образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...); развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;
развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.

Начин остваривања програма предмета:
Садржаје треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему,
уважавајући циљ и задатке предмета.

Стандарди:
Општа предметна компетенциjа
Учењем историjе обогаћуjу се знања о прошлости, развиjаjу аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових историjских корена и aктуелних
цивилизациjских токова. Настава и учење историjе припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена и
оспособљава га да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се
кроз наставу историjе омогућава развоj групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћуjе и лични идентитет. Посебан акценат jе стављен на
разумевање историjских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности коjе подразумеваjу поштовање људских права, развиjање интеркултуралногдиjалога и
сарадње, односа према разноврсноj културно-историjскоj баштини, толерантног односа према другачиjим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историjе треба да
искаже и проактиван однос у разумевању постоjећих унутрашњих и регионалних конфликата са историjском димензиjом и допринесе њиховом превазилажењу.
Основни ниво: Ученик користи основна историjска знања (правилно употребљава историjске поjмове, хронологиjу, ориjентише се у историjском простору, познаjе наjважниjу
историjску фактографиjу) у разумевању поjава и процеса из прошлости коjи су обликовали савремено друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет.
Развиjаjу се вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим историjским и друштвеним поjавама. Ученик изграђуjе свест о сопственоj одговорности у
савременом друштву, развиjа ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима (поштовање људских права,
неговање културе сећања, толеранциjа и уважавање другачиjег културног идентитета и наслеђа и решавање неспоразума кроз изградњу консензуса).
Средњи ниво: Ученик развиjа посебна историjска знања и нарочито аналитичке вештине компарациjе различитих извора информациjа, процењуjући њихову релевантност,
обjективност и комплексност. Веома важну димензиjу наставе историjе представља разумевање функционисања савременог света, његових историjских корена и оних поjава коjе
своjим дугим траjањем обликуjу садашњицу.
Напредни ниво: Ученик разуме, анализира и критички просуђуjе комплексниjе историjске, као и савремене догађаjе, поjаве и процесе са историjском димензиjом, уз употребу
различитих историjских извора. Ученик jе у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано
води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранциjе и унапређивање интеркултуралног диjалога, као и да писмено и графички приказуjе резултате свог истраживања уз
коришћење одговараjућих компjутерских програма.
Специфична предметна компетенциjа: РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И КРИТИЧКИ ОДНОС ПРЕМА ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ
Основни ниво: Именуjући наjважниjе историjске догађаjе, поjаве, процесе и личности ученик ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог народа, државе, региона,
Европе и човечанства. Познаjе и користи хронологиjу неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуациjама. Ориjентише се у историjском и савременом простору.
Разуме историjске феномене коjи су утицали на стварање цивилизациjа, друштва, држава и нациjа. Препознаjе друштвене, економске и културне промене коjе су обликовале
савремени свет. Има критички однос према тумачењу и реконструкциjи прошлости и тумачењу савремених догађаjа примењуjући мултиперспективни приступ. Квалитетно бира
разноврсне информациjе из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватниjе сагледао прошлост и садашњост.
Средњи ниво: Анализира специфичности одређених историjских поjмова и користи их у одговараjућем контексту. Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у
историjи, чиме се боље ориjентише кроз историjско време, историjски и савремени геополитички простор. Процењуjе релевантност и квалитет различитих извора информациjа
преко коjих се формира слика о поjединим историjским или савременим феноменима. Повезуjе поjедине процесе, поjаве и догађаjе из националне, регионалне и опште историjе.
Развиjа и надграђуjе своjе различите идентитете.
Напредни ниво: Анализира и критички просуђуjе о поjединим историjским догађаjима, поjавама и процесима из националне, регионалне и опште историjе, као и историjске и
савремене изворе информациjа. Унапређуjе функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за презентовање резултата елементарних
историjских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске литературе. Продубљуjе разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега
друштвених и културних поjава и процеса у историjском контексту.
Специфична предметна компетенциjа: РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И САВРЕМЕНИХ ИДЕНТИТЕТА КАО ОСНОВА ЗА АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У ДРУШТВУ
Основни ниво: Уочава различите културне, друштвене, политичке и религиjске погледе на прошлост чиме гради и употпуњуjе сопствени идентитет. Развиjа вредносни систем
демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима и поштовању другачиjег становишта. Примењуjе основне елементе интеркултуралног диjалога ослањаjући се на
прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа у Србиjи, региону, Европи и свету. Негуjе толерантан вид комуникациjе, поштовање људских права, разноврсних
културних традициjа. Препознаjе узроке и последице историjских и савремених конфликата и развиjа ставове коjи воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице
преломних друштвених, политичких, економских и догађаjа из културе и света науке, поjава и процеса из прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у
коме живе и стварање предуслова за креативан однос према непосредном друштвеном окружењу.
Средњи ниво: Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историjским и савременим изворима информациjа. Вреднуjе обjективност
извора информациjа и гради одговоран однос према осетљивим поjавама из прошлости и садашњости. Дефинише историjске поjаве дугог траjања; уочава сличности и разлике у
односу на савремени контекст, што доприноси разумевању историjске основе савремених поjава. Препознаjе регионалне везе на пољу заjедничке политичке, друштвене,
економске и културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нациjа или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, неопходан у
превенциjи потенциjалних конфликата. Развиjа и надграђуjе своjе различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи.
Напредни ниво: Унапређуjе толерантан однос у комуникациjи вођењем аргументоване дебате о важним темама из историjе и савременог живота засноване на међусобном
уважавању ставова, различитих националних, идеjних, конфесионалних или културних позициjа, чиме се гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном
друштву.
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Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Ученик ће знати временске оквире новог
века, разумети појам Великих географских
открића, знати да на историјској и
географској карти Европе и света покаже ,
државе и народе који су обележили епоху
новог века, разумети појмове мануфактура,
реформација, контрареформација,
разликовати одлике праваца у уметности и
главних представника

- фронтални /индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка; дијалошка
текстуална/демонстра
тивна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Ученик ће стећи знања о положају српског
народа под страном влашћу (политичке,
верске, економске и
културне прилике), разумеће улогу
истакнутих личности у историјским
процесима, стећи ће знања о значају обнове
Пећке патријаршије, отпору српског народа
турској власти, сеобама Срба и
последицама, Војној крајини и
привилегијама

- фронтални /индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка; дијалошка
текстуална/демонстра
тивна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Ученик ће се упознати са привредним и
друштвеним променама у Европи крајем
XVIII и у првој половини XIX века, разумеће
појмове индустријска револуција, грађанска
револуција, стећи ће знања о основним
карактеристикама појединачних револуција
у Европи и свету, стећи ће знања о
знаменитим личнистима новог века,
разумеће развој грађанскихслобода и права
током новог века

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална
- демонстративна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- припрема презентације
- пише реферате
- користи историјску карту

Ученици ће стећи знања о настанку и
развоју модерних српских држава,о
узроцима, току и последицама српске
револуције, о Карађорђу, Милошу
Обреновићу и о знаменитим Србима који су
обележили нови век,
обележјима владавине Милоша и Михајла
Обреновића, и Уставобранитеља

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална
- демонстративна

Револуција 1848/1849. године (4)
Револуције 1848/49.г. у Француској,
Немачкој,
Италији и Хабзбуршкој монархији,
узроци, ток и последице револуција

Ученици ће стећи знања о узроцима, току и
последицама револуција које су захватиле
Европу 1848/49.г., и одликама револуција у
појединим европским државама, утицају
револуција на социјална и национална
питања народа и држава

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

Свет у другој половини XIX и почетком
XX века (6)
Друга индустријска револуција,
Уједињење Италије и Немачке, стварање
савеза великих сила

Ученик ће разумети основне одлике
историјског периода, стећи ће знања о
настанку националних држава Италије и
Немачке, упознат ће се са појмом
велике силе и настанком савеза великих
сила

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

Модул / област
Европа од краја XV до XVIII века (7)
Велика географска открића, развој
привреде
(мануфактура) и културе (хуманизам и
ренесанса,
барок и рококо), европске монархије,
реформација и
контрареформација
Српски народ и његово окружење од
краја XV до
XVIII века (10)
Државно и друштвено уређење
Османског царства,
положај српског народа у Османском
царству;
Хабзбуршка монархија, просвећени
апсолутизам
Марије Терезије и Јосифа II, Срби у
Хабзбуршкој монархији
Свет крајем XVIII и у првој половини
XIX века (11)
Привредне промене (индустријска
револуција),
друштвене промене (Енглеска, Америчка,
Француска револуција), доба Наполеона,
Бечки конгрес, развој уметности
(класицизам, бидермајер)
Српски народ крајем XVIII и у првој
половини XIX века (8)
Први и Други српски устанак, владавина
Милоша и Михаила Обреновића,
Уставобранителји,
Црна Гора крајем XVIII и у првој
половини XIX века,
положај Срба у Босни и Херцеговини

Наука и култура у другој половини XIX
и почетком XX века (10)
Развој науке и технике, нови правци у
уметности (романтизам, реализам,
импресионизам, експресионизам)

Србија и Црна Гора и њихови суседи у
другој половини XIX и почетком XX
века (14)
Друга владавина Милоша и Михаила
Обреновића, владавина Милана
Обреновића и стицање независности,
владавина Александра Обреновића,
владавина Петра I Карађорђевића, Црна
Гора, Срби у Босни и Херцеговини и
Хабзбуршкој монархији
Корелација

Ученик ће стећи знања о развоју науке,
технике, културе, уметности, разликоваће
одлике романтизма, реализма,
импресионизма, експресионизма и бити
упознат са најзначајнијим представницима
тих праваца

Ученици ће стећи знања о развоју српске
државе и друштва, владарима из династија
Обреновић и Карађорђевић и њиховим
доприносом развоју државе и стицању
независности, значају Берлинског конгреса
у српској историји, развоју грађанских
права и слобода

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна
- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

Активност ученика

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- припрема презентације
- пише реферате
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Географија, српски језик и књижевност, верска настава, грађанско васпитање, историја музике, филозофија
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Предмет:

Историја са историјом
културе и цивилизације

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник Сл. Гласника број 7 од 2014 године

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести, разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја,
појава и процеса, улоге истакнутих личности, развијање индивидуалног и националног идентитета.
Задаци наставе су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; поседују свест о повезаности
појава из прошлости са појавама из садашњости; разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;
развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости анализом различитих историјских извора и литературе и систематизовањем стечених
информација; буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима
(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; буду оспособљени да препознају различита
тумачења истих историјских догађаја; повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; буду оспособљени за примену
стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност,
образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...); развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;
развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.

Начин остваривања програма предмета:
Садржаје треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему,
уважавајући циљ и задатке предмета.

Стандарди:
Општа предметна компетенциjа
Учењем историjе обогаћуjу се знања о прошлости, развиjаjу аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових историjских корена и aктуелних
цивилизациjских токова. Настава и учење историjе припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена и
оспособљава га да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се
кроз наставу историjе омогућава развоj групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћуjе и лични идентитет. Посебан акценат jе стављен на
разумевање историjских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности коjе подразумеваjу поштовање људских права, развиjање интеркултуралногдиjалога и
сарадње, односа према разноврсноj културно-историjскоj баштини, толерантног односа према другачиjим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историjе треба да
искаже и проактиван однос у разумевању постоjећих унутрашњих и регионалних конфликата са историjском димензиjом и допринесе њиховом превазилажењу.
Основни ниво: Ученик користи основна историjска знања (правилно употребљава историjске поjмове, хронологиjу, ориjентише се у историjском простору, познаjе наjважниjу
историjску фактографиjу) у разумевању поjава и процеса из прошлости коjи су обликовали савремено друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет.
Развиjаjу се вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим историjским и друштвеним поjавама. Ученик изграђуjе свест о сопственоj одговорности у
савременом друштву, развиjа ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима (поштовање људских права,
неговање културе сећања, толеранциjа и уважавање другачиjег културног идентитета и наслеђа и решавање неспоразума кроз изградњу консензуса).
Средњи ниво: Ученик развиjа посебна историjска знања и нарочито аналитичке вештине компарациjе различитих извора информациjа, процењуjући њихову релевантност,
обjективност и комплексност. Веома важну димензиjу наставе историjе представља разумевање функционисања савременог света, његових историjских корена и оних поjава коjе
своjим дугим траjањем обликуjу садашњицу.
Напредни ниво: Ученик разуме, анализира и критички просуђуjе комплексниjе историjске, као и савремене догађаjе, поjаве и процесе са историjском димензиjом, уз употребу
различитих историjских извора. Ученик jе у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано
води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранциjе и унапређивање интеркултуралног диjалога, као и да писмено и графички приказуjе резултате свог истраживања уз
коришћење одговараjућих компjутерских програма.
Специфична предметна компетенциjа: РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И КРИТИЧКИ ОДНОС ПРЕМА ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ
Основни ниво: Именуjући наjважниjе историjске догађаjе, поjаве, процесе и личности ученик ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог народа, државе, региона,
Европе и човечанства. Познаjе и користи хронологиjу неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуациjама. Ориjентише се у историjском и савременом простору.
Разуме историjске феномене коjи су утицали на стварање цивилизациjа, друштва, држава и нациjа. Препознаjе друштвене, економске и културне промене коjе су обликовале
савремени свет. Има критички однос према тумачењу и реконструкциjи прошлости и тумачењу савремених догађаjа примењуjући мултиперспективни приступ. Квалитетно бира
разноврсне информациjе из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватниjе сагледао прошлост и садашњост.
Средњи ниво: Анализира специфичности одређених историjских поjмова и користи их у одговараjућем контексту. Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у
историjи, чиме се боље ориjентише кроз историjско време, историjски и савремени геополитички простор. Процењуjе релевантност и квалитет различитих извора информациjа
преко коjих се формира слика о поjединим историjским или савременим феноменима. Повезуjе поjедине процесе, поjаве и догађаjе из националне, регионалне и опште историjе.
Развиjа и надграђуjе своjе различите идентитете.
Напредни ниво: Анализира и критички просуђуjе о поjединим историjским догађаjима, поjавама и процесима из националне, регионалне и опште историjе, као и историjске и
савремене изворе информациjа. Унапређуjе функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за презентовање резултата елементарних
историjских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске литературе. Продубљуjе разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега
друштвених и културних поjава и процеса у историjском контексту.
Специфична предметна компетенциjа: РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И САВРЕМЕНИХ ИДЕНТИТЕТА КАО ОСНОВА ЗА АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У ДРУШТВУ
Основни ниво: Уочава различите културне, друштвене, политичке и религиjске погледе на прошлост чиме гради и употпуњуjе сопствени идентитет. Развиjа вредносни систем
демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима и поштовању другачиjег становишта. Примењуjе основне елементе интеркултуралног диjалога ослањаjући се на
прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа у Србиjи, региону, Европи и свету. Негуjе толерантан вид комуникациjе, поштовање људских права, разноврсних
културних традициjа. Препознаjе узроке и последице историjских и савремених конфликата и развиjа ставове коjи воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице
преломних друштвених, политичких, економских и догађаjа из културе и света науке, поjава и процеса из прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у
коме живе и стварање предуслова за креативан однос према непосредном друштвеном окружењу.
Средњи ниво: Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историjским и савременим изворима информациjа. Вреднуjе обjективност
извора информациjа и гради одговоран однос према осетљивим поjавама из прошлости и садашњости. Дефинише историjске поjаве дугог траjања; уочава сличности и разлике у
односу на савремени контекст, што доприноси разумевању историjске основе савремених поjава. Препознаjе регионалне везе на пољу заjедничке политичке, друштвене,
економске и културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нациjа или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, неопходан у
превенциjи потенциjалних конфликата. Развиjа и надграђуjе своjе различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи.
Напредни ниво: Унапређуjе толерантан однос у комуникациjи вођењем аргументоване дебате о важним темама из историjе и савременог живота засноване на међусобном
уважавању ставова, различитих националних, идеjних, конфесионалних или културних позициjа, чиме се гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном
друштву.
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Модул / област
Први светски рат и револуцијe у
Русији и Европи (5)
Карактер рата, ток рата, главни
фронтови, најзначајније битке;
Револуције у Русији; Револуције у
Немачкој и Мађарској;
Политичке промене у Европи и свету
на крају Првог светског рата
Србија и Црна Гора у Првом
светском
рату (3)
Ратна 1914.г. (Церска, Колубарска и
Мојковачка битка);
Војни слом 1915. и повлачење преко
Албаније;
Србија у окупацији; Солунски фронт;
Југословенска идеја и проглашење
Краљевине СХС

Свет између два светска рата (3)
Версајски поредак; Друштво народа;
Велика светска економска криза;
Настанак тоталитарних режима;
Криза међународних односа

Југославија између два светска рата
(5)
Краљевина СХС 1918-1929:
Видовдански устав, Политичке
странке, Шестојануарска диктатура;
Краљевина Југославија 1929-1941:
диктатура краља Александра,
намесништво, влада Милана
Стојадиновића, Споразум ЦветковићМачек

Култура у периоду између два
светска
рата (3)
Развој науке и технике;
Нови правци у уметности (футуризам,
дадаизам, надреализам)

Други светски рат (6)
Карактер рата,
главни фронтови, најзначајније битке,
прекретнице у рату; Антифашистичка
коалиција; геноцид и холокауст;
Југославија у Другом светском рату,
покрети отпора, допринос Југославије
победи над фашизмом
Свет и Југославија после Другог
светског рата (10)
Хладни рат, стварање блокова;
Уједињене нације, антиколонијални
покрети, распад СССР-а, Европска
унија;
Југославија после Другог светског
рата;
Нови правци у уметности (енформел,
поп-арт, хиперреализам)
Корелација

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Ученик ће разумети основне одлике
Првог светског рата у Европи и свету
(узроци, повод, ток, последице), стећи ће
знања о личностима тог доба, о
политичким приликама
у Русији у току Првог светског рата,
Фебруарској и Октобарској револуцији и
утицају на прилике у Европи, умеће да
сагледа последице Првог светског рата

- фронтални /индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка; дијалошка
текстуална/демонстр
ативна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Ученик ће разумети основне одлике
Првог светског рата на простору Србије,
знаће најважније битке, генерале и
последице ратних дејстава, разумеће
узроке и последице војног слома и
окупације Србије, значај Солунског
фронта, разумеће настанак и развој идеје
о уједињењу јужних Словена и стварању
заједничке државе

- фронтални /индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка; дијалошка
текстуална/демонстр
ативна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Ученик ће разумети политичке и
економске прилике у свету након Првог
светаског рата, разумеће идеолошке и
политичке системе у Европи између два
рата, упознаће културне, економске и
друштвене прилике у међуратној Европи,
стећи ће знања о личностима које су
обележиле овај историјски период

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална
- демонстративна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује о познатим
личностима
- учествује у групном раду
- припрема презентације
- пише реферате
- користи историјску карту

Ученик ће разумети основне одлике
конституисања Југословенске
краљевине, њених органа власти, рад
политичких странака, упознаће
културне, економске и друштвене
одлике Краљевине Југослсвије, стећи ће
знања о личностима које су обележиле
овај период

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална
- демонстративна

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује о познатим
личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- припрема презентације
- пише реферате
- користи историјску карту

Ученици ће стећи знања о научним и
техничким достигнућима између два
светска рата, о развоју нових праваца у
уметности, одликама и главним
представницима футуризма, дадаизма,
надреализма (Дишан, Ернст, Дали,
Магрит, Миро, Пикасо)

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

Ученик ће стећи знања о основним
одликама Другог светског рата у Европи,
свету и на простору Југославије (узроци,
повод, ток, последице), упознаће се са
главним биткама, новим средствима
ратовања, страдањима, разумеће појмове
геноцид, холокауст, антисемитизам,
стећи ће знања о покретима отпора на
југословенском тлу и о личностима које
су обележиле овај период

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

Ученик ће разумети
политичке, економске и друштвене
прилике у Европи, свету и Југославији
после Другог светског рата, разумеће
појам хладног рата и његове последице и
улогу ОУН у очувању мира,
стећи ће знања о достигнућима науке,
технике и културе, о новим правцима у
уметности и главним представницима

- фронтални
- индивидуални
- групни, рад у пару
- комбиновани
- монолошка;
- дијалошка
- текстуална;
- демонстративна

- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим
личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим
личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту
- активно слуша, - одговара на
питања
- поставља питања
- чита и анализира историјске
текстове
- истражује о познатим
личностима
- учествује у групном раду
- учествује у раду у пару
- користи историјску карту

Географија, српски језик и књижевност, верска настава, грађанско васпитање, историја музике, филозофија, рачунарство и
информатика
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ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 4/1996.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим
васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),
развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Настава физичког васпитања има за задатак подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја); развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад
њима; подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширење и
продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују
посебан интерес.
Начин остваривања програма предмета:

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и
друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога , овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања: обезбеђује повезивање знања са
животом и праксом и каснијим опредељењима ученика; заснован је на изборној настави за коју се ученици опреселепрема свом афинитету и потребама; обавезује школу на
остваривање одређених задатака у овој области настава се изводи у сали за физичко васпитање предмет се реализује кроз практичну наставу. Суштина наставе физичког
васпитања је развијање физичких способности и даље напредовање у спортско техничком образовању, превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и
отклањања телесних деформитета, оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и
самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.

Модул / област

Атлетика

Одбојка
Ритмичкоспортска
гимнастика
Корективна
гимнастика
Вежбе на
тлу
Полигон за развој
моторичких
способности

Вежбе снаге
Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Рад на развијању водећих
моторних особина за дату
дисциплину.
Рад на усавршавању
одређених техничких
елемената и
примењивање истих у
игри.
Рад на усклађивању естетског покрета и
ритма уз усавршавање одређених
естетскоритмичких елемената
Рад на спречавању постуралних
поремећаја (кифоза, лордоза, сколиоза,..)

Начин остваривања
садржаја програма
Групни рад и рад у
паровима и метода
демонстрације и
практичног вежбања.
Групни рад и рад у
паровима и метода
демонстрације и
практичног вежбања.
Групни рад и
индивидуални рад у
зависности од потреба
ученика као индивидуе.
Групни рад и
индивидуални рад у
зависности од потреба
ученика као индивидуе.

Рад на усавршавању
моторичких способности:
гипкост, окретност,
кординација, скочност,...

Групни и индивидуални
рад уз асистенцију
професора.

Рад на усавршавању моторичких
способности: брзина, кординација, снага,
издржљивост,...

Групни и индивидуални
рад с посебним освртом на
усавршавање моторичких
способности.

Активност ученика
Учествује у савладавању одређених
атлетских техника као индивидуа и у
склопу групе. Решава предвиђене
задатке и активно учествује у раду.
Учествује у савладавању одређених
техника као индивидуа и у склопу
екипе и одређене савладане технике
примењује у игри. Решава предвиђене
задатке и активно учествује у раду.
Учествује у савладавању одређених
естетских вежби и исте примењује у
кореографији.
Учествује у савладавању одређених
корективних вежби с циљем
превенције раније поменутих
поремећаја.
Учествује у савладавању одређених
гимнастичких елемената, а код
напреднијих ученика рад на
комплекснијим елементима.
Учествује у савладавању одређених
полигонских елемената уз задате
временске норме различите за дечаке и
девојчице.

Рад на развијању моторичких
Индивидуални рад с
Учествује у савладавању постављених
способности: снаге, издржљивости.
посебним освртом на
задатака уз могућност додатних вежби
Одржавање кондиције
усавршавање моторичких
за напредније ученике. Норме су
код ученика.
способности.
различите за дечаке и девојчице.
Физика: равнотежа, тежиште тела,
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима
сваког појединца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање
напредка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и праћење. Спортско техничко
образовање се реализује у I, II, III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по
избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика.
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Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 4/1996.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим
васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),
развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Настава физичког васпитања има за задатак подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја); развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад
њима; подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширење и
продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују
посебан интерес.
Начин остваривања програма предмета:

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и
друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога , овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања: обезбеђује повезивање знања са
животом и праксом и каснијим опредељењима ученика; заснован је на изборној настави за коју се ученици опреселепрема свом афинитету и потребама; обавезује школу на
остваривање одређених задатака у овој области настава се изводи у сали за физичко васпитање предмет се реализује кроз практичну наставу. Суштина наставе физичког
васпитања је развијање физичких способности и даље напредовање у спортско техничком образовању, превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и
отклањања телесних деформитета, оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и
самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Атлетика

Рад на развијању водећих
моторних особина за дату
дисциплину.

Вежбе на
тлу

Рад на усавршавању моторичких
способности: гипкост, окретност,
кординација, скочност,...

Корективна
гимнастика
Ритмичко спортска
гимнастика

Кошарка
Полигон за развој
моторичких
способности

Вежбе снаге
Корелација
Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма
Групни рад и рад у
паровима и метода
демонстрације и
практичног вежбања.
Групни и индивидуални рад
уз асистенцију професора.

Активност ученика
Учествује у савладавању одређених
атлетских техника као индивидуа и у
склопу групе. Решава предвиђене
задатке и активно учествује у раду.
Учествује у савладавању одређених
гимнастичких елемената, а код
напреднијих ученика рад на
комплекснијим елементима.
Учествује у савладавању одређених
корективних вежби с циљем
превенције раније поменутих
поремећаја.

Рад на спречавању
постуралних поремећаја
(кифоза, лордоза,
сколиоза,..)
Рад на усклађивању естетског покрета и
ритма уз усавршавање одређених
естетско-ритмичких елемената.

Групни рад и индивидуални
рад у зависности од потреба
ученика као индивидуе.
Групни рад и индивидуални
рад у зависности од потреба
ученика као индивидуе.

Учествује у савладавању одређених
естетских вежби и исте примењује у
кореографији.

Рад на усавршавању одређених
техничких елемената и примењивање
истих у игри.

Групни рад и рад у паровима
и метода демонстрације и
практичног вежбања.

Учествује у савладавању одређених
техника као индивидуа и у склопу
екипе и одређене савладане технике
примењује у игри. Решава предвиђене
задатке и активно учествује у раду.

Рад на усавршавању моторичких
способности: брзина, кординација, снага,
издржљивост,...

Групни и индивидуални рад с
посебним освртом на
усавршавање моторичких
способности.

Учествује у савладавању одређених
полигонских елемената уз задате
временске норме различите за дечаке и
девојчице.

Рад на развијању моторичких
способности: снаге, издржљивости.
Одржавање кондиције код ученика.

Индивидуални рад с
посебним освртом на
усавршавање моторичких
способности.

Учествује у савладавању постављених
задатака уз могућност додатних вежби
за напредније ученике. Норме су
различите за дечаке и девојчице.

Физика: равнотежа, тежиште тела,
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког
појединца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напредка ученика
као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и праћење. Спортско техничко образовање се
реализује у I, II, III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а
у IV разреду кроз програм по избору ученика.
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Предмет:

Физичко васпитање

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим
васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),
развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Настава физичког васпитања има за задатак подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја); развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад
њима; подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширење и
продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују
посебан интерес.
Начин остваривања програма предмета:

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и
друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога , овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања: обезбеђује повезивање знања са
животом и праксом и каснијим опредељењима ученика; заснован је на изборној настави за коју се ученици опреселепрема свом афинитету и потребама; обавезује школу на
остваривање одређених задатака у овој области настава се изводи у сали за физичко васпитање предмет се реализује кроз практичну наставу. Суштина наставе физичког
васпитања је развијање физичких способности и даље напредовање у спортско техничком образовању, превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и
отклањања телесних деформитета, оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и
самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.

Модул / област

Одбојка

Полигон за развој
моторичких
способности

Вежбе снаге

Корективна
гимнастика

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Примена правила игре уз савладане тактичкотехничке елеменате. Такмичење унутар одељења
уз суђење од стране ученика.

Групни рад и рад у
паровима и метода
демонстрације и
практичног вежбања.

Рад на усавршавању моторичких способности:
брзина, кординација, снага, издржљивост,...

Групни и индивидуални рад с
посебним освртом на
усавршавање моторичких
способности.

Рад на развијању моторичких способности: снаге,
издржљивости. Одржавање кондиције
код ученика.

Индивидуални рад с посебним
освртом на усавршавање
моторичких
способности.

Рад на спречавању постуралних поремећаја
(кифоза, лордоза, сколиоза,..)

Групни рад и
индивидуални рад у
зависности од потреба
ученика као индивидуе.

Активност ученика
Учествује у савладавању
одређених техника као
индивидуа и у склопу екипе
и одређене савладане
технике примењује у игри.
Решава предвиђене задатке
и активно учествује у раду.
Учествује у савладавању
одређених полигонских
елемената уз задате
временске норме
различите за дечаке и
девојчице.
Учествује у савладавању
постављених задатака уз
могућност додатних вежби
за напредније ученике.
Норме су различите за
дечаке и девојчице.
Учествује у савладавању
одређених корективних
вежби с циљем превенције
раније поменутих
поремећаја.

Физика: равнотежа, тежиште тела,
Биологија: значај физичког вежбања за организам, мишиће и локомоторни систем
Хемија: потрошња енергије,
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког
појединца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напредка ученика
као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и праћење. Спортско техничко образовање се
реализује у I, II, III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а
у IV разреду кроз програм по избору ученика.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
Предмет:

Социологија

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 11/13 од 28.06.2013.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено
друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о
друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције
потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.
Овладати основним знањима о најважнијим друштвеним појавама; унапредити способности заузимања критичког и ангажованог
става према друштву и друштвеним институцијама, као и способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става и квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада).
Начин остваривања програма предмета:

Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предметима као и укључивањем ученика у различите
ваннаставне активности. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте
социологије као научне дисциплине. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких
оријентација и ниво њихове применљивости. Уз традиционални, фронтални облик, примењују се и други различити облици радионичарског рада (симултана
индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...). Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно
социолошко истраживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младнх о квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем
алкохолизма или наркоманије код младих...).

Модул / област

Социолошки
приступ друштву
Друштвена
структура и
друштвене
промене
Основне области
друштвеног
живота
Појаве и
проблеми
савременог
друштва
Култура и облици
културе

Корелација

Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Упознавање са појмом и методом истраживања
социологије;
Стицање знања о најважнијим соц. теоријама;

-

Упознавање са функционисањем, структуром и
организацијом друштва;
Оспособљавање за живот у друштву изложеном
сталним променама и изазовима које доноси
развој савременог друштва;

-

Стицање знања о променама у сфери рада;
Развијање знања о културним тековинама;
Стицање знања о настанку религије и
идентификацији монотеистичких религија;
Упознавање са функцијама модерне породице;
Обогаћивање знања о социјалнопатолошким
појавама савременог друштва;
Упознавање са разликама између села и града
Стицање знања о процесу глобализације;

-

Да развију критички однос према друштву и
друштвеним институцијама
Да развију способност одговорног грађанина

-

-

Начин остваривања
садржаја програма
Теоријска настава
Радионица: Формирање
упитника
Коришћење актуелних примера
из штампе и других медија
Теоријска настава
Радионице: Друштвене
неједнакости, Попис
становништва
Коришћење актуелних примера
из штампе и других медија
Теоријска настава
Презентације ученика
Коришћење актуелних примера
из штампе и других медија
Гледање филма

- Теоријска настава
- Коришћење актуелних примера
из штампе и других медија
- Презентације ученика

Упућивање ученика на
информисање у литератури и
масмедијима

Активност ученика

Тимски рад, дискусија,
презентација

Тимски рад, дискусија,
презентација

Тимски рад, дискусија,
презентација

Тимски рад, дискусија,
презентација
Учествује у групном
раду, проналази
материјал, чита,
анализира, упоређује,
дискутује, проверава
информације,

I Tема: историја, српски језик и књижевност, ликовна култура, грађанско васпитање
II Tема: историја, филозофија, психолгија, грађанско васпитање
III, IV Тема: корелација са историјом, психологијом, филозофијом, педагогијом, биологијом,
информационим технологијама, грађанским васпитањем
Приликом оцењивања ученичког постигнућа вредноваће се писмени и усмени одговори на постављена
питања, активност ученика на часу, кућне припреме за најављење теме које ће се обрадити путем дискусије и
дебате, издрада семинарских и тимских истраживачких радова као и способност повезивања (систематизације)
и примена усвојених знања.
Стандарди:

Од ученика тражити да критички преиспитају властита искуства и интерпретирају их на социолошком нивоу. Ученици треба да проналазе информације ,
да науче да их критички процењују, да да унапређују културу говора, да аргументовано заступају своје мишљење, да науче да вреднују своја стечена
знања и да науче да процене степен напредовања у учењу.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА
Предмет:

Психологија

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр. 4/1996 и бр 11/13

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Општи циљеви наставе психологије су да ученици стекну основна знања и разумеју садржаје из следећих области: предмет, циљ и
методе истраживања у психологији, органске основе и развој психичког живота, основни психички процеси и њихова улога,
карактеристике и структура личности, психичко здравље и поремећаји психичког здравља, личност и друштво. Психологија за
музичаре: процес креативног и стваралачког мишљења, развојно психолошке основе музике, музичка интелигенција, емоције страх од јавног наступа и технике превазилажења треме и сл. Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним
социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да
ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима
савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном
мултикултуралном друштву.
Овладати основним знањима о најважнијим друштвеним појавама; унапредити способности заузимања критичког и ангажованог
става према друштву и друштвеним институцијама, као и способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става и квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада).

Начин остваривања програма предмета:
Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предметима као и укључивањем ученика у различите
ваннаставне активности. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте
социологије као научне дисциплине. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких
оријентација и ниво њихове применљивости. Уз традиционални, фронтални облик, примењују се и други различити облици радионичарског рада (симултана
индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...). Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно
социолошко истраживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младнх о квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем
алкохолизма или наркоманије код младих...). Предмет наглашава и специфично практичне аспекте психичких појава везаних за образовни профил за који се ученик
припрема, или пак за који даје основу за даљу припрему за више ступњеве образовања; припрема ученике и за самостално читање психолошке литературе. Програм
има четири области које је потребно повезати у једну целину: основе опште психологије, основе психологије стваралаштва, основе психологије музике и основе
психологије у уметничкој игри. У оквиру сваке области истакнуто је по неколико тематских целина. За сваку од њих је наведен прибли`ан број часова. Унутар сваке
тематске целине, одвојено, наведене су уже теме уз које су истакнуте главне појаве које ученици треба да упознају и кључни појмови које треба да усвоје.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Стваралаштво и
уметност у науци

Ближе упознавање са предметом проучавања психологије
стваралаштва. Стицање знања о појму и врстама стваралаштва,
односу између уметности и психологије, интелигенције и
стваралаштва, о развоју стваралачких способности код деце и
откривању, васпитању и образовању обдарених.
Упознавање са карактеристикама и основним врстама
психичких процеса, особина и стања, који се испољавају у
стваралаштву у оквиру уметничких делатности.
Разумевање психолошких основа уметничких делатности.

Уметност као облик
комуникације

Ближе упознавање са предметом проучавања психологије
стваралаштва.
Стицање знања о појму, врстама, значају уметничке критике, о
комуникацији између уметника, уметничког дела и публике и
значају и психолошкој класификацији публике.
Разумевање психолошких основа уметничких делатности.

Музика као предмет
психолошког
истраживања;
психоакустичке и
физиолошке основе
музике

Стицање знања о предмету проучавања, задацима и развоју
психологије музике.
Увиђање заједничких елемената и специфичности предмета
проучавања опште психологије и психологије музике.
Упознавање са физичком и физиолошком основом музике.
Разумевање психолошких основа музичке делатности.

Опажање музике

Стицање знања о законитостима опажања у музици, видовима
реаговања на музику и чиниоцима који утичу на афективно
реаговање.
Упознавање са резултатима истраживања музичких
преференција и разматрање истих.
Разумевање психолошких основа музичке делатности.

Модул / област

Музичко извођење

Циљеви учења за предмет или исход
Разумевање психолошки и социјално важних аспекта у процесу
музичког извођења.
Упознавање са врстама, компонентама, изворима и ефикасним

Начин остваривања
садржаја програма
облик рада: фронтални,
индивидуални, групни.
методе рада:
монолошка, дијалошка,
текст метода, активан
рад ученика.

облик рада: фронтални,
индивидуални.
методе рада:
монолошка, дијалошка,
активан рад ученика.

облик рада: фронтални,
индивидуални, групни
методе рада:
монолошка, дијалошка,
рад на тексту, активан
рад ученика.

облик рада: фронтални,
индивидуални, групни
методе рада:
монолошка, дијалошка,
текст метода, активан
рад ученика.
Начин остваривања
садржаја програма
облик рада: фронтални,
индивидуални , групни.
методе рада:

Активност ученика
усмено проверавање
усмени одговори
ученика на часу, учешће
ученика у дискусији на
часу, решавање
припремљених питања
и задатака, посматрање
ученика... , домаћи рад
писмено проверавање петнаестоминутни тест
знања, који ће
обухватити ову и
претходну наставну
тему и усмено
излагање.
Ученик учествује у
дијалогу, теме
анализира кроз
практичне примере,
бавећи се при том и
самоанализом интроспекцијом,
практично примењује
стечена знања...
усмено проверавање,
усмени одговори
ученика на часу, учешће
ученика у дискусији на
часу, анализа
прочитаних текстова,
посматрање ученика...,
Активност ученика
Ученик учествује у
дијалогу, теме
анализира кроз
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начинима контроле треме у музичком извођењу.
Разумевање психолошких основа музичке делатности .
Упознавање са могућностима примене психолошких сазнања у
конкретним условима уметничке делатности.

Музичке
способности

Упознавање са природом и структуром музичких способности и
тестирањем у музици, као музичко – психолошким проблемом.
Разматрање односа између музичких и интелектуалних
способности и питања чиниоца развоја музиких способности.
Разумевање психолошких основа музичке делатности .

Музички развој

Упознавање са основним видовима,током, темпом и
детерминантама музичког развоја.
Стицање потпунијег увида ученика у њихов лични музички
развој.
Разумевање психолошких основа музичке делатности .

Успешност у учењу
музике

Упознавање са резултатима истраживања личности музичара,
као јединствене организације особина и другим психолошким
чиниоцима, за које су психолози утврдили да су од пресудног
значаја за упех у музичкој делатности..
Стицање потпунијег увида ученика у значај психолошких
чиниоца за успех у музичкој каријери.
Разумевање психолошких основа музичке делатности .
Упознавање са могућностима примене психолошких сазнања у
конкретним условима уметничке делатности.

Основни проблеми
уметничке игре

Садржај игре и
покрет

Психолошке основе
стваралаштва
уметничке игре

Корелација

Захтеви:

монолошка, дијалошка,
демонстрација, текст
метода, активан рад
ученика.

облик рада: фронтални,
индивидуални , групни.
методе рада:
монолошка, дијалошка,
демонстрација, текст
метода, активан рад
ученика.
облик рада: фронтални,
индивидуални.
методе рада:
монолошка, дијалошка,
активан рад ученика.

практичне примере,
бавећи се при том и
самоанализом интроспекцијом,
практично примењује
стечена знања...
Ученик учествује у
дијалогу, теме
анализира кроз
практичне примере,
бавећи се при том и
самоанализом интроспекцијом,
практично примењује
стечена знања...

Тимски рад, дискусија,
презентација

Учествује у групном
раду, раду у пару,
проналази материјал,
чита, решава тестове и
практично учествује у
раду, анализира и
упоређује раличите
технике, презентује
рад...
усмено проверавање,
облик рада: фронтални,
усмени одговори
Ближе упознавање са основама психологије у уметничкој игри.
индивидуални.
ученика на часу, учешће
Стицање основних знања о карактеристикама игре, улогом иге у
методе рада:
ученика у дискусији на
психологији, стилом и стилизацијом игре, структуром и
монолошка, дијалошка,
часу, анализа
динамиком игре.
активан рад ученика.
прочитаних текстова,
Разумевање психолошких основа уметничке делатности.
посматрање ученика...,
домаћи рад.
Учествује у групном
раду, раду у пару,
облик рада: фронтални,
проналази материјал,
Упознавање са основним карактеристикама балетског дела,
индивидуални.
чита, решава тестове и
особеностима балетске музике и карактеристикама естетски
методе рада:
практично учествује у
обликованог покрета у уметничкој игри.
монолошка, дијалошка,
раду, анализира и
Разумевање психолошких основа уметничке делатности.
активан рад ученика.
упоређује раличите
технике, презентује
рад...
писмено проверавање Упознавање са психолошким процесима играчке креације,
облик рада: фронтални,
петнаестоминутни тест
мотивацијом играча и телесним, психомоторним и
индивидуални, групни.
знања, који ће
стваралачким диспозицијама за игру.
методе рада:
обухватити ову и
Разумевање психолошких основа уметничке делатности.
монолошка, дијалошка,
претходну наставну
Упознавање са могућностима примене психолошких сазнања у
активан рад ученика.
тему и усмено
конкретним условима уметничке делатности.
излагање.
Веза са природним наукама ( математиком, физиком, статистиком...) кроз теме интелигенција, опажање, Веза са
физиологијом кроз област емоција и психосоматских обољења , са музиком-музичка интелигенција, кроз филозофију и
социологију (веза друшва и психичких процеса), биологија (повезаност психе и тела; чула, нервни и ендокрини
систем) ... Веза са социологијом (кроз питања развоја личности, идентитета), са генетиком-развој личности, са
математиком-структура личности и фактори који је приказују Веза са уметношћу, највише мучиком, игром...
физиологијом- веза тела и музичког изражаја..
Оцењивање ученика је континуирано и поред сумативне има и формативну (развојну) улогу и подразумева јавно образложење
оцене. Оцењивање ученика је усмено (континуирано) и писмено ( мини тест, есеј, писани рад на тему Психолошка анализа
личности, и сл). Наставник поред репродукције усвојеног знања и имплементације истог, код ученика веома вреднује
повезивање и систематизовање наставног градива као и корелацију са другим предметима и коришћење већ усвојених знања.
Једна од елементарних ставки приликом оцењивања и вредновања знања ученика је активност на часу.
облик рада: фронтални,
индивидуални, групни.
методе рада:
монолошка, дијалошка,
текст метода, активан
рад ученика.
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ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА
Предмет:

Филозофија

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 11/13 од 28.06.2013.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ наставе филозофије јесте да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и
демократски оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на свет који је
осетљив на културни контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај
откривају у процесу овладавања знањима и вештинама својственим филозофски култивисаној мисли.
Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да, повратно,
посредством оних којe су стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу
перформансу ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају из перспективе различитих
научних и уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.

Начин остваривања програма предмета:
Садржај програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и
овладавање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и
практичне аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена структура и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни,
религијски и политички аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике
социолошких оријентација и ниво њихове применљивости.

Модул / област

1.Одређење
Филозофије (7)

Античка
Филозофија (23)

Средњевековна
Филозофија (5)

Нововековна
Филозофија (23)

Савремена
филозофија(12)

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Циљ ове наставне теме јесте увођење ученика у филозофију. Етимолошки и лексички
тумачимо њен назив да би стигли до увида у тешкоћу њеног дефинисања. Апстрактну
одредбу филозофије конкретизујемо анализом неколико различитих дефиниција:
Аристотелова, Хегелова, Марксова...Појам филозофије даље тумачимо у контексту појма
„духовне делатности“ , навођењем разлика и сличности између ње и других духовних
делатности (уметност, наука и религија, митологија). У наставку ове наставне теме ученици
треба да оквирно упознају садржај филозофског знања и то указивањем на основна питања
којима се филозофија бави, у контексту филозофских дисциплина. Ученици треба да схвате
разлику између митолошког и здраворазумског мишљења, као и мотиве и побуде које
покрећу човека на филозофирање.
У овој наставној теми ученике је прво важно упознати са околностима и факторима настајања
и развоја филозофије. Указати на развитак појма митхоса, као и на развој појмова архе,
апеирон, биће...Ученици треба да схвате однос грчког човека према природи и значај буђења
сазнајних порива према њој. Филозофији антрополошког периода приступа се кроз
проблематику човека и уређености заједнице људи. Ученици се упознају са вештинама
софиста(еристика и реторика), као и са Сократовом мајеутичком вештином и методом.
Увиђају да Сократ уводи морал и рационалност уопште. Платонова филозофија се тумачи
довођењем у везу са Парменидовом, Хераклитовом, питагорејском , али првенствено се
наглашава веза са Сократовим учењем о оптем појму Добра и идеји правде. У том контексту се
тумачи идеална држава како ју је Платон замислио. Представити ученицима парадоксалан
статус уметности у Платоновој представи идеалне државе. Платонову теорију о свету идеја
представити као најдубљи умни увид у устројство бића. Значај ове наставне теме је и да укаже
на значај Аристотела за даљи развој мишљења. Представити га као највећег систематичара у
свим подручјима људског духа, затим, као оснивача метафизике, логике и историје
филозофије, па и као утемељивача научних области биологије и физике. Потребно је да
ученици схвате како је Сократова етика допуњена и усавршена у Аристотеловој етици.
Напуштање теоријских и окретање практичним или етичким проблемима у периоду
хеленизма треба тумачити у контексту тадашњих збивања.
Циљ ове наставне теме је да се прати и разматра однос филозофије и хришћанства почев од
његове првобитне форме изражене митско-алегоријским језиком(Библија-јеванђеље) па све
до систематски уобличене науке-теологије код Томе Аквинског. Патристика се сагледава као
прво формулисање хришћанских догми, а схоластика као период систематизације тих догми.
Главни проблем средњевековне филозофије, проблем универзалија, ученицима треба
представити указујући на извориште тих проблема, тј. на однос Платонове и Аристотелове
филозофије.
У рационализму се пажља усмерава на проблеме методе и супстанције и указује се на
разноликост решења код Декарта, Спинозе и Лајбница. Часови о просветитељској филозофији
трба да интегришу постојећа знања ученика о овој теми, као и да употпуне њихово
разумевање просветитељских идеала. Циљ часова на којима се обрађује немачка класична
филозофија јесте разумевање коперниканског обрта изведеног код Канта и његово логичко
довршење у Хегеловој филозофији. Кантову етику дужности повезати са Аристотелом и
Сократом. Такође, ученици треба да овладају и усвоје појмове трансцеденталне филозофије
филозофије Фихтеа и Шелинга, апсолутног идеализма Хегела и уопште идеалистичког
концепта стварања света.
Задатак ове наставне теме је да ученике уведе у токове и разноврсност савремене илозофије.
У раду нагласити Шопенхауеров ирационализам и песимизам, Ничеов волунтаризам и његову
критику културе, позитивизам и Поперову критику позитивизма,Кјеркегора као религиозном
мислиоца, а првог егзистенцијалисте, херменеутику и критичку теорију. Размотрити са
ученицима различита тумачења уметности и музике у савременој филозофији.

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

- фронтални
- индивидуални
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује и пише
реферате

- фронтални
- индивидуални
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује и пише
реферате

- фронтални
- индивидуални
- комбиновани
- монолошка
- дијалошка
- текстуална

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује и пише
реферате

Фронтални и групни рад,
дебата и дискусија

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује и пише
реферате

Фронтални и групни рад,
дебата и дискусија

- активно слуша
- одговара на питања
- поставља питања
- истражује и пише
реферате

Религија, митологија, уметност, историја,географија, књижевност, музичка уметност, политика, грађанско васпитање,
психологија
Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност
коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну
припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака.
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
Предмет:

Верска настава

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. гласника 6/03, 23/04, 9/05

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно
искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски
дате цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим
личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни
индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници,
о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или верске
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и своје
властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,
људима и природи.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Веронаука остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. од ученика изградити свест отоме да је хришћанство Црква, тј. конкретна
Литургијска заједница, као и да се скрене пажња на то да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности не може се
појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а не академска доктрина, или пак идеологија. Уметност, а посебно сликарство, изражава човека као личност, као ствараоца. Права уметност, за
разлику од копија, увек зависи од тога колико уметник жели и тежи да створи један свој непоновљиви свет. На основу сликарства, треба међу ученицима покренути дијалог о томе како се
данас схватају слобода, личност, постојање, и указати на опасност да личност, слобода поистовећена са индивидуом, води у опасност ништавила.

Модул / област
УВОД

СТВАРАЊЕ СВЕТА
И ЧОВЕКА

ПРОРОДИТЕЉСКИ
ГРЕХ

СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА ( ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА )

СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА ( ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА )

СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и
начином реализације наставе Православног катихизиса;
Омогућити ученицима да стекну неопходно знање да узрок постојања
света јесте личносни Бог Који слободно из љубави ствара свет;
Развијање свести код ученика о стварању човека по „икони и подобију
Божјем“,
односно као слободне личности способне за љубав према другом бићу;
Оспособити ученике за разумевање да је свет и све што је у њему,
створено за вечност, да буде причасник вечног Божјег живота;
Предочити ученицима чињеницу да је човек од Бога призван да управља
целим светом и да га приноси Богу, те да се у тој заједници обожи и
човек и свет.
Пружити ученицима основ за разумевање прародитељског греха на
основу библијског сведочанства, тумачења Светих Отаца и учења
Цркве;Ученицима предочити да се човеков промашај (грех) састоји у
одвајању човека и света од Бога; Пружити ученицима основ за
разумевање да спасење као превазилажење смрти и задобијање вечног
живота, јесте повратак у заједницу с Богом.
Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет у главним цртама,
периодима, личностима и догађајима може посматрати као праслика и
најава новозаветних догађаја; Омогућити ученицима да стекну знање о
историјском току остварења Божјег плана о свету; Пружити ученицима
основ за разумевање да се у личности Исуса Христа испуњава оно што је
откривено и речено у Старом Завету; Предочити ученицима у чему се
састоји разлика између Цркве као богочовечанске заједнице и других
облика људских заједница; Предочити ученицима да се у старозаветној
историји назире личност Месије Који сабира и избавља народ Божји
Пружити ученицима основ за разумевање да је целокупан садржај
старозаветне месијанске мисли остварен тек у Новом Завету у личности
Господа Исуса Христа; Предочити ученицима да се у старозаветној
историји назире личност Месије Који сабира и избавља народ Божји;
Упознати ученике са значајем старозаветног празновања Пасхе као
праслике молитвеног сећања на Христово страдање, Васкрсење и Други
долазак; омогућити ученицима разумевање да се деловањем пророка
Божјих увек изграђује Црква.
Омогућити ученицима доживљај старозаветне побожности; Подстицати
ученике на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене
личности;Установити обим иквалитет знања и разумевања стечених у
току школске године из Православног катихизиса.

Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете
(вероучитеља) и његових ученика. Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“),већ као настојање да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу
Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе, садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада.
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе:
- Уводне часове требало би осмислититако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима,
наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то
каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса,
група располаже.
- Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на
истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно
и информативно
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу
са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних
метода, облика рада и наставних средстава
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања
наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би
требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима,
склоностима, способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и координатор ученичких активности у наставном
процесу.
Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима
и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два
начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика
путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама
Изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с посебним указивањем на то да је носилац постојања у Богу личност, а не природа, и да је личност
заједница слободе с другом личношћу. Кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени
свет постане Царство. Зато се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање
ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених
феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима верске наставе. Оствареност задатака у
великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато се посебна пажња посвећује одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
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Предмет:

Верска настава

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. гласника 6/03, 23/04, 9/05

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно
искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски
дате цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим
личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни
индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници,
о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или верске
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и своје
властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,
људима и природи.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Веронаука остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. од ученика изградити свест отоме да је хришћанство Црква, тј. конкретна
Литургијска заједница, као и да се скрене пажња на то да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности не може се
појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а не академска доктрина, или пак идеологија. Уметност, а посебно сликарство, изражава човека као личност, као ствараоца. Права уметност, за
разлику од копија, увек зависи од тога колико уметник жели и тежи да створи један свој непоновљиви свет. На основу сликарства, треба међу ученицима покренути дијалог о томе како се
данас схватају слобода, личност, постојање, и указати на опасност да личност, слобода поистовећена са индивидуом, води у опасност ништавила.

Модул / област
УВОД
ХРИСТОС
ИСТИНИТИ БОГ И
ИСТИНИТИ ЧОВЕК
ПРИБЛИЖИЛО СЕ
ЦАРСТВО БОЖЈЕ

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ
ЈЕ И ЦАРСТВО
БОЖЈЕ

МОЈ ЖИВОТ У
ХРИСТУ

СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ

НОВОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином
реализације наставе Православног катихизиса;
Ученицима пружити основ за разумевање значаја Христове личности и Његовог
живота за наше спасење; Протумачити ученицима Христова имена: Нови Адам, Месија
и Емануил; Протумачити ученицима пролог Јеванђеља по Јовану; Ученицима пружити
основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек; Упознати ученика са
теологијом иконе;
Пружити ученицима основ за разумевање да Христос доноси Царство Божје у свет;
Посматрати Христово учење о Блаженствима у савременом контексту; Предочити
ученицима Христово учење о Царству Божјем; Христова проповед им универзални
карактер
Упознати ученике да Христос у својој личности обједињује Царску, Првосвештеничку и
Пророчку службу;
Протумачити ученицима догађај и тропар Преображења у светлости исихастичког
искуства Цркве;
Подстаћи ученике на размишљање да је Христова смрт на Крсту крајњи израз љубави
Бога према човеку;
Упознати ученике са есхатолошком димензијом свете Литургије;
Ученицима указати да је Христовим Вазнесењем Христос прослављен као Господ и да
је у Њему прослављена људска природа;
Ученицима пружити основ за разумевање да је и после свог Вазнесења Христос са нама
у све дане до свршетка века;
Протумачити ученицима неколико новозаветних пневматолошких одељака.
Подстицати ученике на хришћански однос према свету, себи и ближњима указивањем
на пример Христа чији је живот испуњем безусловном љубављу према сваком човеку;
Подстицати ученике да се свакодневно труде у подвигу делатне љубави према Богу и
ближњима; Упутити ученике да је основни смисао хришћанског етоса волети друге
као што Христос воли нас; Омогућити ученицима основ за разумевање да Христов
Закон љубав није могуће испуњавати на формалан начин.
Омогућити ученицима да схвате да је наш живот у Цркви незамислив без учешћа у
светим Тајнама; Упознати ученике да човек Крштењем Миропомазањем задобија
еклисиолошку ипостас (црквени идентитет); Омогућити ученицима разумевање да су
Исповест и Покајање обновљење благодати Крштења; Указати ученицима да је
свештеничка служба продужетак Христовог служења којим је Он спасао свет; Указати
ученицима да се учешћем у светим Тајнама постаје део Тела Христовог; Развијати
свест ученика да је света Литургија Тајна Божјег присуства у свету и уласка у Царство
Божје.
Пружити ученицима основ за разумевање целокупног домостроја спасења на примеру
анафоре Василија Великог;
Детаљно протумачити ученицима молитву Оче наш у контексту Литургије;
Пружити ученицима основ да повежу Христов однос према потребитима са
харитативном делатношћу хришћана данас;
Предочити ученицима кроз јеванђелске текстове да у прихватању Христове тајне нема
раздора међу људима.

Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових ученика. Катихета
(вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза
не постоји ради гомилања информација („знања о вери“),
већ као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје
и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве. На почетку сваке наставне теме ученике би
требало упознати са циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином остваривања програма рада,
као и са начином вредновања њиховог рада.
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја Православног катихизиса, група
располаже.
Реализација програма требало би да се одвија у складу с
принципима савремене активне наставе која својом
динамиком подстиче ученике на истраживачки и
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а
мање на сазнајно и информативно.
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и
наставних средстава.
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води рачуна и о
психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту
ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима,
склоностима, способностима и мотивацији ученика
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и координатор ученичких
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације
наставе и остварености задатака и исхода наставе)
наставник ће остварити на два начина:
процењивањем реакције ученика или
прикупљањем коментара ученика путем анкетних
евалуационих листића;
провером знања које ученици усвајају на часу и
испитаивањем ставова;

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама
Изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с посебним указивањем на то да је носилац постојања у Богу личност, а не природа, и да је личност
заједница слободе с другом личношћу. Кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени
свет постане Царство. Зато се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање
ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених
феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима верске наставе. Оствареност задатака у
великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато се посебна пажња посвећује одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

Верска настава

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

33

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Правилник/бр. Сл. гласника 6/03, 23/04, 9/05

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно
искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски
дате цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Задаци верске наставе су: - да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим
личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни
индивидуализам и егоцентризам;
- да буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници,
о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе;
- да развија и негује тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или верске
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и своје
властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом;
- да изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима;
- да изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,
људима и природи.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Веронаука остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. од ученика изградити свест отоме да је хришћанство Црква, тј. конкретна
Литургијска заједница, као и да се скрене пажња на то да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности не може се
појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а не академска доктрина, или пак идеологија. Уметност, а посебно сликарство, изражава човека као личност, као ствараоца. Права уметност, за
разлику од копија, увек зависи од тога колико уметник жели и тежи да створи један свој непоновљиви свет. На основу сликарства, треба међу ученицима покренути дијалог о томе како се
данас схватају слобода, личност, постојање, и указати на опасност да личност, слобода поистовећена са индивидуом, води у опасност ништавила.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

УВОД

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и
начином реализације наставе Православног катихизиса;

ЗА ЖИВОТ СВЕТА

Пружити ученицима основ за разумевање да Литургија преображава
свет уносећи у њега есхатолошку реалност; Упознати ученике са
садржајем и структуром свете Литургије; Предочити ученицима
значај активног учешћа у светој Литургији; Нагласити ученицима да
су хришћани позвани да свету сведоче етос свете Литургије;

ИСТОРИЈА И
ЕСХАТОЛОГИЈА У
ЦРКВИ

Представити ученицима хришћанско схватање историје као процес
који у есхатону задобија свој смисао и испуњење; Упознати ученике са
најважнијим догађајим из историје Цркве; Упознати ученике с
најзначајнијим елементима кирило-методијевске традиције
Нагласити ученицима да је Светосавље хришћански етос српског
народа; Упознати ученике да се опредељење за Царств Небеско
изражава на реалан начин: сведочењем Христа и личним животом;
Упознати ученике са богатством исихастичке праксе и богословља.

ХРИШЋАНСТВО У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

Омогућити ученицима да изграде хришћански став према савременом
схватању слободе, љубави, заједнице...; Пружити ученицима основ за
разумевање да хришћанска теорија и на најважнија искушења
савременог света и човека; Оспособити ученика да богословслки
размишља о биоетичким проблемима на основу одабраних примера;
Упознати ученике са различитим богословским поимањима болести;
Кроз разговор о болестима зависности подстаћи ученике да се
одговорно суочавају са егзистенцијалним питањима; Кроз дискусију о
проблемима моралности социолошким оквирима помоћи ученицима
да изграде правилан етички став о томе; Разговарати са ученицима о
породичним вредностима и савременим изазовима, о проблему
човекове опредмећености потрошачког друштва о човековој тежњи
да пребацује одговорност на Бога за зло свету и дати објашњења са
православног становишта.

Начин остваривања
садржаја програма
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете
(вероучитеља) и његових ученика. Катихета (вероучитељ) би требало стално
да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о
вери“),
већ као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у
живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. На почетку
сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима
наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и
са начином вредновања њиховог рада.
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе:
- Уводне часове требало би осмислититако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним
садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса, група
располаже.
Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на
истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и
информативно
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних средстава
Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања
наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало
да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту
ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор,
организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.
Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два
начина:
- процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика
путем анкетних евалуационих листића;
- провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова

ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ

Рекапитулирати и продубити знања ученика о основама православне
вере; Помоћи ученицима да изврше синтезу досадашњих знања и
разумевања о основама православне вере; Установити обим и
квалитет знања и разумевања стечених у току циклуса школовања.

Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Захтеви:

Изложити православно учење о Богу који је Св.Тројица, с посебним указивањем на то да је носилац постојања у Богу личност, а не природа, и да је личност
заједница слободе с другом личношћу. Кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени
свет постане Царство. Зато се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање
ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених
феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима верске наставе. Оствареност задатака у
великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато се посебна пажња посвећује одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 11/13 од 28.06.2013.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеве ове наставе можемо формулисати као развијање следећих вештина, знања и способности код ученика:
1. разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми и њихову важност за заједнички живот
2. разумевање појма права, као и однос права и одговорности. Упознавање ученика са међународним документима о правима детета
3. развијање осетљивости код ученика за препознавање кршења права, као и упознавање са техникама залагања за остваривање права
4. подстицати и оспособити ученике за активну партиципацију у животу школе (обучавање у техникама групног рада и одлучивања, као и подизање
свести о одговорности у одлучивању
5.Код ученика развијати способност критичког расуђивања и ефикасног планирања заједничких акција и пројеката.
6. ученика наводити на поштовање и практиковање основних демократских принципа
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање комуникацијских вештина оспособљавање ученика за
аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања; Рад на разумевању успостављања друштвених,
етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички живот; Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права
иузајамности права и одговорности; Упознавање са грађанским и политичким правима; Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском
иницијативом; Упознавање ученика са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање ученика за
процењивање сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад одабира будуће професије.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Грађанско васпитање остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и
задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем
појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених
феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није наведен препоручени
број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин
остваривања
садржаја
програма

Активност ученика
-активно слуша
-дискутује
-одговара на питања
-поставља питања
-учествује у групном раду
-учествује у раду у пару
-осмишљава и спроводи
акције
-активно слуша
-дискутује
-одговара на питања
-поставља питања
-учествује у групном раду
-учествује у раду у пару
-осмишљава и спроводи
акције
-активно слуша
-дискутује
-одговара на питања
-поставља питања
-учествује у групном раду
-учествује у раду у пару
-осмишљава и спроводи
акције

1.ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ
(17)
ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ (5)

Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике права и
одговорноси и развија способност, ставове и поступке који воде заштити и остваривању
права. Ученици треба да уоче заснованост права на природним потребама, као и заснованост
права на вредностима. Разговарати о односу права и закона и упознати ученике са
међународним документима о заштити права деце.

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

ВРСТЕ ПРАВА И
ОДНОСИ МЕЂУ
ПРАВИМА (5)

Ученици се упознају са садржајем Конвенције о правима детета и на основу тог садржаја
упознавање ученика са врстама права, као и односима и сукобима међу правима. Упућивање
на начине остваривања супротстављених права конструктивним решењима. Поређење
дечијих и људских права анализом Универзалне декларације о правима. Ученици истражују
колико људи из околине познају Конвенцију и на који начин је заступљена у штампи.

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ (4)

Ученици стичу увид у однос између права и одговорности, као и у одлике одговорности
одраслих из њихове околине. Кроз активност упаривања права и обавеза детета ученици
стичу свест о личној одговорности за остваривање својих и поштовања туђих права.

КРШЕЊЕ И
ЗАШТИТА ПРАВА (3)

Ученици се постижу на препознавање и развијање осетљивости за ситуације кршења
права детета. Ученици изналазе и разматрају начине деловања у таквим ситуацијама..
Потребно је да се упознају са службама и организацијама којима могу да се обрате за
помоћ у заштити и одбрани својих права.

2. ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈА У
КОРИСТ ПРАВА
(16)

Ова тематска целина припрема и подстиче ученике на активно учешће ученика у животу
школе и заједнице. Ученици треба да препознају улогу појединца у следу друштвених
догађаја и освешћују личну одговорност и спремност да се ангажују у решавању проблема
деце и младих. Радећи прво у мањим групама ученици ученици прво идентификују проблеме
младих и ученика у својој средини, а потом их анализирају са становишта права која су
прекршена. На основу групних приказа предлога и дискусије врши се избор проблема за даљи
рад. Ученици цс упознају са различитим врстама акција у прилог заштите и остваривања
права и врше избор типа акције која би могла да води решењу проблема који је претходно
идентификован. Ученици се даље упућују на израду плана акције и анализу могућих ефеката
акције. Групе приказују своје планове и кроз аргументовану дискусију заједнички процењују
колико су планови реални и оствариви. Бирају акцију или акције које ће изводити и
договарају се о даљем извођењу акције која се изводи независно од распореда часова и изван
учионице.

Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Захтеви:

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност
коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну
припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака.

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

-активно слуша
-дискутује
-одговара на питања
-поставља питања
-учествује у групном раду
-учествује у раду у пару
-осмишљава и спроводи
акције
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Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 11/13 од 28.06.2013.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеве ове наставе можемо формулисати као развијање следећих вештина, знања и способности код ученика:
1. ученици се упознају са базичним концептима демократије, грађанског друштва, политике и људских права
2. стичу основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву
3. развија се способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу
4. ученици овладавају вештинама неопходним да стечено знање примене у свакодневном животу
5. ученици се подстичу да поштују и практикују основне демократске вредности
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање комуникацијских вештина
оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања;
Рад на разумевању успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички живот;
Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права иузајамности права и одговорности; Упознавање
са грађанским и политичким правима; Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање
ученика са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање ученика за процењивање
сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад одабира будуће професије.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Грађанско васпитање остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. Програм грађанског васпитања је тако
конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног
(ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај програма
третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је
кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и
наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.

Модул / област

1.ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА (6)

2. ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО (6)

3.ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И ПРАВО
НА ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ
(13)

Циљеви учења за предмет или исход

Прва наставна целина посвећена је одређењу појмова демократија и
политика. Обрађују се механизми функционисања и институције демократије,
као и начин контроле и ограничења власти у демократском поретку. Ученици
се упознају са поделом власти у демократским заједницама
Ова тематска целина посвећена је разумевању појма, као и карактеристикама
и основним вредностима грађанског друшва. Централне теме су однос државе
и грађанског душтва и појам грађанин, као и значај и начин његовог
учествовања у политици. Важно је покренути дискусију о томе да ли је увек
важно поштовати законе и да ли је сваки закон у складу са правдом. Потребно
је да се ученици упознају са радом локалне власти и самоуправе, као и са
појмом и карактеристикама цивилног друштва.
У овој наставној целини детаљно се обрађује право на грађанску иницијативу
која омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на
самоорганизовање грађана кроз које се ученици упознају са радом
невладиних организација. Сагледавање грађанског активизма као основне
претпоставке грађанског друштва. Ученици дају формални
предлог грађанске иницијативе, затим те предлоге презентују и анализирају
у раду по групама. Симулира се заседање скупштине да би се ученици ближе
упознали са радом овог државног законодавног тела.

Начин остваривања
садржаја програма
- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална
- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

Активност ученика
- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у пару
- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у пару

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у пару

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у пару

4.ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ (10)

Последња тематска целина има за циљ овладавање ученика основним
знањима и вештинама које су неопходне зарешавање њима важних и блиских
проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај начин
ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно
стечена знања. У оквиру ове целине предвиђене су јавне презентације нацрта
акција и резултата у школи.

Корелација

Са социологијом, као и са животним ситуацијама и животом у различитим друштвеним групама

Захтеви:

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност
коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну
припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака.
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Предмет:

Грађанско васпитање

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

33

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни гласник бр. 11/13 од 28.06.2013.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљеве ове наставе можемо формулисати као развијање следећих вештина, знања и способности код ученика:
1. ученици прецизно сагледавају однос права и слободе
2. ученици јасно увиђају основна правила и ограничења у приступу јавним информацијама, улогу медија у савременом друштву
као и механизме медијске манипулације
3. код ученика се развија вештина самопроцене и вештина представљања личних карактеристика у функцији планирања
каријере и уласка у свет рада
Развијање самопоштовања, Разимевање разлика и њиховог поштовања и уважавања; Развијање комуникацијских вештина
оспособљавање ученика за аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, развијање критичког расуђивања;
Рад на разумевању успостављања друштвених, етичких и правних норми , као и њихових правила за заједнички живот;
Поштовање и практиковање демократских вредности, Разумевање појма права иузајамности права и одговорности; Упознавање
са грађанским и политичким правима; Упознавање са политичком партиципацијом и грађанском иницијативом; Упознавање
ученика са значајем инфомисаности у друштвеној средини, улогом и значајем медија; Оспособљавање ученика за процењивање
сопствених способности и представљање личних каратериситка зарад одабира будуће професије.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет Грађанско васпитање остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до четвртог разреда. Програм грађанског васпитања је тако
конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-социјалног
(ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај програма
третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је
кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и
наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их
међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.

Модул / област

1.ПРАВА И
СЛОБОДЕ(3)

2. СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА (14)

3. СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА (15)

Циљеви учења за предмет или исход

Прва тематска целина има за циљ да код ученика освести однос између права и
слободе. Ученици морају постати свесни да имају право на слободан приступ
информацијама, као и на остварење својих социјално економских права

Ученике је потребно упознати са изворима информација, као и са појмом јавне
информације. Потребно је да увиде која све правила и ограничења постоје у
приступу јавним информацијама. Потребно је да схвате улогу повереника у
заштити права на информисање и процедуру подношења захтева за приступ
информацијама. Потребно је да размотре питање веродостојности медија као
најважнијег и најопштијег извора информација. Уз помоћ одабраних текстова
ученици разумеју и тумаче медијске поруке, као и механизме медијске
манипулације. Због свега наведеног ученици схватају важност утицаја тачке
гледишта на објективност информација. Без обзира на улогу медија у
савременом друштву
Циљ ове наставне целине је да се ученици подстакну на планирање каријере и
уведу у свет рада. У ту сврху код ученика се развијају вештине самопроцене и
представљања личних карактеристика. Симулирају се и реконструишу могући
разговори са послодавцем и упућују се ученици у прикупљање информација
значајних за професионално образовање и тражење посла. Ученицима се
представљају правила писања професионалне биографије, као и поступка
пријаве за конкурс. Због специфичности школе важно је покренути дискусију о
улози професионалних уметника у друштву, као и о карактеру музике и духа
грађанског друштва. Било би добро остварити сарадњу са школским психологом
ради тестова професионалне орјентације.

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у
пару

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у
пару

- радионице
- групни рад
- рад у пару
- дијалошка, групна
дискусија
- текстуална

- активно слуша
-дискутује
- одговара на питања
- поставља питања
- учествује у групном
раду
- учествује у раду у
пару

Корелација

Са психологијом, социологијом, филозофијом, књижевношћу

Захтеви:

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена питања, као и активност
коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну
припрему за најављну тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних задатака.
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ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО РАЗРЕДИМА

Заједнички СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ које похађају сви образовни профили по разредима су:

II РАЗРЕД: Хармонија, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке литературе, Хор
III РАЗРЕД : Хармонија, Контрапункт, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке литературе,
Етномузикологија, Хор
IV РАЗРЕД : : Хармонија, Музички облици, Историја музике са упознавањем музичке литературе, Контрапункт,
Национална историја музике, Етномузикологија, Хор

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОДСЕКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
разреди
Ред.бр.

2

Назив предметa

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Теорија музике

/

/

/

/

/

/

2

Музички инструменти

/

/

/

/

/

/

3

Хор

2

70

2

70

2

66

4

Хармонија

3

105

2

70

2

66

5

Музички облици

1

35

1

35

2

66

6

Историја музике са упознавањем
музичке литературе

1

35

3

105

2

66

7

Контрапункт

/

/

2

70

2

66

8

Национална историја музике

/

/

/

/

1

33

7

245

10

350

11
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Укупно:
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ПРЕДМЕТ:ХОР
Предмет:

ХОР

Разред:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

II, III

IV

Облик рада:

70

66

групни

Оспособљавање ученика за групно музицирање и 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 и рад на унапређивању способности за савладавање тежих композиција хорске литературе.
Припремање ученика за професионалну делатност, развијање способности за рад у ансамблу и заједничко музицирање,
оспособљавање ученика за даље школовање и перманентно усавршавање.
Рад на усаглашавању индивидуалног извођења са групним музицирањем и на оспособљавању усаглашавања интонације и
артикулације са осталим члановима хора. Усавршавање вокалне технике, правилног дисања и импостације. Смисао за чистоту
интонације, прецизан ритам, музичку фразу, хармонију, полифонију, агогичко и динамичко нијансирање развијати не само
интерпретацијом појединих дела већ и техничким вежбама. Зајдничким слушањем и колективним музицирањем инсистирати на
тимском раду и јединству ансамбла. Упознавати ученике са домаћом и страном хорском литературом и оспособљавати их за
наступе, као професионалне певаче, на концертима.

Начин остваривања програма предмета:

Хор се формира од ученика сва четири разреда па је и програм јединствен, само се разликује годишњи фонд часова.
Наставни процес се реализује у групама, по гласовима, као и у целом саставу.
Модул / област

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ХОРСКЕ И ВОКАЛНЕ
ТЕХНИКЕ
РАЗВИЈАЊЕ СМИСЛА ЗА
ФРАЗИРАЊЕ И
ДИНАМИЧКО
НИЈАНСИРАЊЕ
ДОМАЋА ЛИТЕРАТУРА –
Православна духовна музика
Б. Шпилер: Уметност соло
певања, Стеван Мокрањац:
Руковети,
Приморски напјеви - женски и
мешовити , Литургија
Милојевић: Муха и комарац Ј.
Маринковић: Задовољна река,
М. Тајчевић, К. Манојловић, С.
Христић, К. Бабић

СТРАНА ЛИТЕРАТУРА –
Ренесансна духовна музика
Палестрина, Ласо, Веки,
Гастолди, Хаслер, Монтеверди
Јакобус Галус: Мотети, Ј. С. Бах:
Корали и Кантате,
Г. Ф. Хендл: Ораторијуми,
Перголези, Хајдн: Ораторијуми,
Мисе

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

Усавршавање способности за заједничко музицирање.
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.
Прецизно интонирање и прилагођивање јачине и боје тона
осталим члановима ансамбла.
Усавршавање ученика за групно музицирање као и за сарадњу
између учесника у интерпретацији одређене композиције,
Активно
како у музичком, тако и у техничком смислу (интонација, боја
Реализација:
учествује у
и сл.).
Интерпретација композиције и сарадња у изради
практичан рад,
раду,
артикулације, динамике и сл.
практично
групно певање и
Упознавање са различитим стилским епохама кроз рад на
примењује
наступање.
одређеној композицији.
стечена знања,
Поред наведених дела репертоар хора треба да садржи и
самопроцењује
Химну Св. Сави (обрада К. Бабић или З. Вауда), Дела следећих
напредак.
композитора: К. Станковића, И. Бајића, М. Тајчевића, М. Логара,
В. Илића, Р. Петровића, Д. Радића, Д. Костића
Рад на усаглашавању интонације и артикулације са осталим
члановима у групном раду. Оспособљавање за даљи рад и
школовање у оквиру наставе групног, хорског музицирања.
Рад на развијању способности комуницирања, дијалога и
ефикасне сарадње са другим члановима.
Развој музичке меморије кроз аналитичку обраду што већег
броја популарних музичких примера.
Поред наведених дела репертоар хора треба да садржи и П.
Чеснаков: Свјати Боже људи твоја - женски и мешовити хор
П. И. Чајковски: Богородице Дјево, Ф. Пуланк: Рг - женски хор
Транскрипције хорова из опера класичара и романтичара
Главни предмет – инструмент или солфеђо, читање с листа, камерна музика, страни језици, историја
уметности, историја музике, контрапункт, хармонија, веронаука
У току школске године требало би приредити најмање два концерта на којима би се хор представио публици. Заједно
са наступима у оцену хора треба подједнако уврстити присуство и ангажман ученика на пробама. Диригент може да
оцењује и квалитет певања и ниво научене композиције у току школске године. За овакву врсту провере је најзгодније
певање у квартету или квинтету, у зависности од састава хора и композиције која се изводи.
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ПРЕДМЕТ:ХАРМОНИЈА
Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

II
105

Облик рада:
групни

Развој улоге хармоније у музици; развој основних елемената хармоније; Развој свих елемената хармоније, упознавање строгог и
слободног хармонског става;упознавање ванакордских тонова; развој акордских веза; промене тоналитета и упознавање
карактеристика различитих хармонских стилова
Стварање звучних представа код ученика и то кроз опажање акордских веза, као и анализу саме музичке грађе. Изучавање
предмета хармонија омогућава да ученик усвоји основне законитости и логику хармонског језика и развије хармонски слух.
Поред тога, важан чинилац у савлађивању програма огледа се и кроз афективну праксу која подразумева: технике писања
задатака (хармонизацију баса и сопрана), као и технику свирања већ израђених задатака (вокално-инструментални одсек) или
самосталног свирања задатака на задати бас или сопран (теоријски одсек).

Начин остваривања програма предмета:
Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске
анализе (анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза,
потом опажања промена тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова.
Настава хармоније не сме да се ограничи само на теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати да се ученик оспособи да
свесно анализира хармонски став. При том је веома важно да свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из литературе; свака новообрађена
акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво одслушана.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Упознавање материје и
сврхе предмета

Упознавање строгог и слободног хармонског става

Трозвуци главних
ступњева

Савладавање акордских веза главних трозвука

Тоналитет и функције

Упознавање са појмом тоналитета и његовим
испољавањем кроз однос главних ступњева

Споредни трозвуци

Савладавање акордских веза споредних трозвука

Обртаји квинтакорада

Савладавање акордских веза са секстакордима и
квартсекстакордима

Хармонизација
молдура, природног и
мелодијског мола

Упознавање са карактеристичним везама природног и
мелодијског мола и молдура

Четворозвуци

Развој акордских веза увођењем четворозвука

Ванакордски тонови

Упознавање ванакордских тонова

Корелација
Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру
Фронтални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере: Писмена провера
Практична провера на клавиру

Активност ученика
Активно учествује у раду,практично
примењује стечена знања,активно
приступа при излагању новог градива и
изради задатака на часу,активно
учествује у групном певању задатака,
самостално свира каденце,секвенце
и краће хармонске везе; амостално
препознаје функције и везе акорада
кроз усмене диктате
Активно учествује у раду,практично
примењује стечена знања,активно
приступа при излагању новог градива и
изради задатака на часу,активно
учествује у групном певању задатака,
самостално свира каденце,секвенце
и краће хармонске везе; амостално
препознаје функције и везе акорада
кроз усмене диктате
Активно учествује у раду,практично
примењује стечена знања,активно
приступа при излагању новог градива и
изради задатака на часу,активно
учествује у групном певању задатака,
самостално свира каденце,секвенце
и краће хармонске везе; амостално
препознаје функције и везе акорада
кроз усмене диктате
Активно учествује у раду,практично
примењује стечена знања,активно
приступа при излагању новог градива и
изради задатака на часу,активно
учествује у групном певању задатака,
самостално свира каденце,секвенце
и краће хармонске везе; амостално
препознаје функције и везе акорада
кроз усмене диктате

Теорија музике-лествице, интервали, акорди; Музички облици - мотив, реченица, период;
Солфеђо-лествице, интервали, алтеровани
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту, у трајању од два
школска часа. Као важан сегмент провере нивоа у савлађивању програма, поред свакодневног пропитивања ученика
током године, издвајају се годишње смотре, као и законом прописани годишњи испити, а све у циљу уочавања успеха или,
пак, основних пропуста у раду ученика, али и професора.
Писмени испит:
а) хармонизација задатог сопрана;
б) хармонизација обележеног баса.
Усмени испит: два питања из пређеног градива;
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Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Развој улоге хармоније у музици; развој основних елемената хармоније; Развој свих елемената хармоније, упознавање строгог и
слободног хармонског става;упознавање ванакордских тонова; развој акордских веза; промене тоналитета и упознавање
карактеристика различитих хармонских стилова
Стварање звучних представа код ученика и то кроз опажање акордских веза, као и анализу саме музичке грађе. Изучавање
предмета хармонија омогућава да ученик усвоји основне законитости и логику хармонског језика и развије хармонски слух.
Поред тога, важан чинилац у савлађивању програма огледа се и кроз афективну праксу која подразумева: технике писања
задатака (хармонизацију баса и сопрана), као и технику свирања већ израђених задатака (вокално-инструментални одсек) или
самосталног свирања задатака на задати бас или сопран (теоријски одсек).

Начин остваривања програма предмета:
Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске
анализе (анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза,
потом опажања промена тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова.
Настава хармоније не сме да се ограничи само на теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати да се ученик оспособи да
свесно анализира хармонски став. При том је веома важно да свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из литературе; свака новообрађена
акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво одслушана.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Споредни четворозвуци

Развој акордских веза са споредним
четворозвуцима

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Петозвуци

Упознавање са доминантним нонакордом и
његовом улогом у класичној хармонији

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Сложеније и хроматске
појаве ванакордских
тонова

Оспособљавање за употребу ванакордских тонова

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Најважнији алтеровани
акорди класичне
хармоније

Савладавање веза алтерованих акорада

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Видови промене
тоналитета

Упознавање са видовима промене тоналитета и
њиховом улогом у музичким облицима

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Дијатонска модулација

Развој промене тоналитета. Савладавање промене
тоналитета у задацима и на клавиру

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Остали алтеровани
акорди

Упознавање са ватоналним доминантама и
осталим алтерованим акордима

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Педал

Упознавање са појмом и видовима педала

Израда хармонских задатака кроз
групни и индивидуални рад.
Индивидуални практични рад.

Корелација

Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Музички облици - мотив, реченица, период, сонатни облик, фуга
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска модулација
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту, у трајању од два
школска часа. Као важан сегмент провере нивоа у савлађивању програма, поред свакодневног пропитивања ученика
током године, издвајају се годишње смотре, као и законом прописани годишњи испити, а све у циљу уочавања успеха или,
пак, основних пропуста у раду ученика, али и професора.
Испит - музички сарадник
Писмени испит:
а) хармонизација задатог сопрана;
б) хармонизација обележеног баса.
Усмени испит: а) два питања из пређеног градива;
б) свирање на клавиру једне непосредне дијатонске модулације и једноставнијег генералбаса.

Захтеви:

Активно учествује у раду, практично
примењује стечена знања, активо
приступа при излагању новог
градива и изради задатака на часу,
активно учествује у групном певању
задатака, самостално свирају каденце,
хармонске везе и ток дијатонске
модулације.

Активно учествује у раду, практично
примењује стечена знања, активо
приступа при излагању новог
градива и изради задатака на часу,
активно учествује у групном певању
задатака, самостално свирају каденце,
хармонске везе и ток дијатонске
модулације.

Активно учествује у раду, практично
примењује стечена знања, активо
приступа при излагању новог
градива и изради задатака на часу,
активно учествује у групном певању
задатака, самостално свирају каденце,
хармонске везе и ток дијатонске
модулације.

Активно учествује у раду, практично
примењује стечена знања, активо
приступа при излагању новог
градива и изради задатака на часу,
активно учествује у групном певању
задатака, самостално свирају каденце,
хармонске везе и ток дијатонске
модулације.
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Предмет:

ХАРМОНИЈА

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Развој улоге хармоније у музици; развој основних елемената хармоније; Развој свих елемената хармоније, упознавање строгог и
слободног хармонског става;упознавање ванакордских тонова; развој акордских веза; промене тоналитета и упознавање
карактеристика различитих хармонских стилова
Стварање звучних представа код ученика и то кроз опажање акордских веза, као и анализу саме музичке грађе. Изучавање
предмета хармонија омогућава да ученик усвоји основне законитости и логику хармонског језика и развије хармонски слух.
Поред тога, важан чинилац у савлађивању програма огледа се и кроз афективну праксу која подразумева: технике писања
задатака (хармонизацију баса и сопрана), као и технику свирања већ израђених задатака (вокално-инструментални одсек) или
самосталног свирања задатака на задати бас или сопран (теоријски одсек).

Начин остваривања програма предмета:
Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске
анализе (анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза,
потом опажања промена тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова. Настава хармоније не сме да се ограничи само на теоријско
упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати да се ученик оспособи да свесно анализира хармонски став. При том је веома важно да
свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из литературе; свака новообрађена акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво
одслушана.

Модул / област

Хроматска
модулација

Енхармонска
модулација

Преглед развоја
хармонских стилова

Обнављање и
утврђивање
целокупног градива
хармоније

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Развој промене тоналитета. Сагледавање промене
тоналитета средствима хроматске модулације .
Ученик разуме, повезује, уочава узрочно последичне
везе, анализира дела, ученик усваја основне
законитости и логику хармонског језика, развија
хармонски слух, савладава промене тоналитета,
развија препознавање и анализу хармонских стилова

Начин остваривања
садржаја програма
Израда хармонских
задатака кроз групни и
индивидуални рад.
Методе рада: монолошка,
дијалошка, рад на нотном
тексту, писани радови,
демонстрација, практ. рад.

Активност ученика

Активно учествује у
групном
раду, практично примењује
стечена знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу, активно
учествује у групном певању
Развој промене тоналитета. Сагледавање промене
Израда хармонских
тоналитета средствима енхармонске модулације.
задатака кроз групни и
израђених задатака,
Ученик разуме, повезује, уочава узрочно последичне
индивидуални рад.
самостално
везе, анализира дела, ученик усваја основне
Методе рада: монолошка,
свира каденце, краће
законитости и логику хармонског језика, развија
дијалошка, рад на нотном
хармонске везе као и ток
хармонски слух, савладава промене тоналитета,
тексту, писани радови,
хроматске и енхармонске
развија препознавање и анализу хармонских стилова демонстрација, практ. рад.
модулације.
Оспособљавање ученика за препознавање и анализу
Израда хармонских
Активно учествује у
различитих хармонских стилова. Ученик разуме,
задатака кроз групни и
групном
повезује, уочава узрочно последичне везе, анализира индивидуални рад.
раду, практично примењује
дела, ученик усваја основне законитости и логику
Методе рада: монолошка,
стечена знања, активно
хармонског језика, развија хармонски слух,
дијалошка, рад на нотном
приступа при излагању
савладава промене тоналитета, развија
тексту, писани радови,
новог градива и изради
препознавање и анализу хармонских стилова
демонстрација, практ. рад.
задатака на часу, активно
учествује у групном певању
Обнављање и систематизација целокупног градива
Израда хармонских
хармоније за потребе испита. Ученик разуме,
задатака кроз групни и
израђених задатака,
повезује, уочава узрочно последичне везе, анализира индивидуални рад.
самостално
дела, ученик усваја основне законитости и логику
Методе рада: монолошка,
свира каденце, краће
хармонског језика, развија хармонски слух,
дијалошка, рад на нотном
хармонске везе као и ток
савладава промене тоналитета, развија
тексту, писани радови,
хроматске и енхармонске
препознавање и анализу хармонских стилова
демонстрација, практ. рад.
модулације.
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Музички облици - мотив, реченица, период, сонатни облик, фуга
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и енхармонска
модулација
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту, у трајању од два
школска часа. Као важан сегмент провере нивоа у савлађивању програма, поред свакодневног пропитивања ученика
током године, издвајају се годишње смотре, као и законом прописани годишњи испити, а све у циљу уочавања успеха или,
пак, основних пропуста у раду ученика, али и професора.
Испит - сви одсеци
Писмени испит:
а) хармонизација задатог сопрана;
б) хармонизација обележеног баса.
Усмени испит: а) два питања из пређеног градива;
б) свирање једне модулације на клавиру.
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ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Упознавање елемената музичких облика, упознавање форми музичких облика и усавршавање способности анализе форми
музичких облика.

Задаци наставе предмета:

Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких облика, развијању способности
самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите, сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокалноинструменталних форми. Највише часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и аналитички рад , из тих разлога, треба да се
на тим облицима највише задржи. У вези с анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа
сваког анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Начин остваривања програма предмета:
Да би ученици усвојили одређене појмове и схватили њихову узајамну повезаност, да би им се олакшао приступ у анализи мањих и већих целина, као и сложенијих
облика, неопходно је обратити пажњу на редослед и флексибилност у излагању градива појединих методских јединица.
Полазак од реченице и периода, као елемента музичког облика, а тек потом изучавање њихових структуралних односно тематских елемената – двотакта и мотива,
предлаже се зато што су ученицима реченица и период најближе и најлакше обухватне формалне целине, познате било кроз свирање музичке литературе, или кроз
рад на хармонији, чији се задаци углавном и постављају као реченице и периодичне целине, почев од учења каденце и по- лукаденце. Пожељно је, мећутим, да се
посебна пажња посвети управо микроструктури облика, јер њено темељно разумевање и аналитичко упознавање има пресудан значај за даље успешно сналажење и
у сложенијим формалним целинама.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

ЕЛЕМЕНТИ
МУЗИЧКОГ ОБЛИКА

Усвајање елемената музичког облика.
Реченица и период правилне конструкције.
Структурални и тематски елементи реченице и
периода - двотакт, мотив и рад са мотивом; фигура и
пасаж. Одступање од правилне грађе реченице и
периода. Низ и ланац реченица.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

ОБЛИК ПЕСМЕ

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме.
музичког облика.
Дводелна песма (типови аb и ааbа).
Троделна песма (типови аbа и аbс)
Сложена троделна песма.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме.
Мали инструментални комади, менует, скерцо, марш,
стилизоване игре.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

ПРИМЕНА ОБЛИКА
ПЕСМЕ

АНАЛИЗА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
ДЕЛА ИЗ МУЗИЧКЕ
ЛИТЕРАТУРЕ

Корелација
Захтеви:

Активност ученика
Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.

Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.

Ученик ће бити у стању да:
- музичко дело анализира и рашчлани на саставне
делове/целине, водећи рачуна о садржају тих делова
Усменим методама (методом
и о њиховим међусобним односима, како на микро,
разговора): дијалошка и усмено
тако и на макро плану;
излагање – фронтални и групни
- системски групише музичка дела према типовима
начини рада. Метода практичних
радова.
музичких облика;
Начини провере:
- проучава естетске законитости у конструкцији
1. Усмена провера
облика, као и улоге које при том играју различите
2. Писмена провера
компоненте музике,
- проучава историјски развитак облика;
- упозна традиционалне облике музичког израза
Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и енхармонска
модулација
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту, у трајању од два
школска часа. Усмено испитивање пређеног градива и анализа изабраних композиција.
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Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Упознавање елемената музичких облика, упознавање форми музичких облика и усавршавање способности анализе форми
музичких облика.

Задаци наставе предмета:

Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких облика, развијању способности
самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите, сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокалноинструменталних форми. Највише часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и аналитички рад , из тих разлога, треба да се
на тим облицима највише задржи. У вези с анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа
сваког анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Начин остваривања програма предмета:
Да би ученици усвојили одређене појмове и схватили њихову узајамну повезаност, да би им се олакшао приступ у анализи мањих и већих целина, као и сложенијих
облика, неопходно је обратити пажњу на редослед и флексибилност у излагању градива појединих методских јединица.
Полазак од реченице и периода, као елемента музичког облика, а тек потом изучавање њихових структуралних односно тематских елемената – двотакта и мотива,
предлаже се зато што су ученицима реченица и период најближе и најлакше обухватне формалне целине, познате било кроз свирање музичке литературе, или кроз
рад на хармонији, чији се задаци углавном и постављају као реченице и периодичне целине, почев од учења каденце и по- лукаденце. Пожељно је, мећутим, да се
посебна пажња посвети управо микроструктури облика, јер њено темељно разумевање и аналитичко упознавање има пресудан значај за даље успешно сналажење и
у сложенијим формалним целинама.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

РОНДО

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме
музичког облика.
Преткласични и класични рондо I, II и III врсте

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

ВАРИЈАЦИЈЕ

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме
музичког облика.
Орнаменталне, карактерне, контрапунктске (чакона
и пасакаља)

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

СВИТА

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме
музичког облика.
Барокна свита, новија свита (у главним цртама)

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

СОНАТА

Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме
музичког облика.
Историјски развој сонате (у основним цртама) барокна соната, Скарлатијев сонатни облик.
Класичан сонатни став - у једноставним, мање-више
правилним примерима

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

Корелација
Захтеви:

Активност ученика
Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.
Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.

Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и енхармонска
модулација. Хармонија, Контрапункт
У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком полугодишту, у трајању од два
школска часа. Усмено испитивање пређеног градива и анализа изабраних композиција.
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Предмет:

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Упознавање елемената музичких облика, упознавање форми музичких облика и усавршавање способности анализе форми
музичких облика.

Задаци наставе предмета:

Задаци предмета заснивају се на раду на способностима разликовања елемената музичких облика, развијању способности
самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите, сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокалноинструменталних форми. Највише часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине
основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. Разуме се да и аналитички рад , из тих разлога, треба да се
на тим облицима највише задржи. У вези с анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа
сваког анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе.

Начин остваривања програма предмета:
Да би ученици усвојили одређене појмове и схватили њихову узајамну повезаност, да би им се олакшао приступ у анализи мањих и већих целина, као и сложенијих
облика, неопходно је обратити пажњу на редослед и флексибилност у излагању градива појединих методских јединица.
Полазак од реченице и периода, као елемента музичког облика, а тек потом изучавање њихових структуралних односно тематских елемената – двотакта и мотива,
предлаже се зато што су ученицима реченица и период најближе и најлакше обухватне формалне целине, познате било кроз свирање музичке литературе, или кроз
рад на хармонији, чији се задаци углавном и постављају као реченице и периодичне целине, почев од учења каденце и по- лукаденце. Пожељно је, мећутим, да се
посебна пажња посвети управо микроструктури облика, јер њено темељно разумевање и аналитичко упознавање има пресудан значај за даље успешно сналажење и
у сложенијим формалним целинама.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

СОНАТНИ РОНДО

Могућна одступања од правилног облика
Упознавање форме музичког облика. Усавршавање способности
за анализу форме музичког облика.

СОНАТНИ ЦИКЛУС
КЛАСИЧАРА

Поредак и број ставова, мећусобни контрасти, типични облици
појединих ставова у циклусу.
Упознавање форме музичког облика. Усавршавање способности
за анализу форме музичког облика.

СЛОЖЕНИЈИ ОБЛИЦИ
СОНАТНОГ ОБЛИКА
ПОСЛЕ КЛАСИЦИЗМА

Упознавање форме музичког облика. Усавршавање способности
за анализу форме музичког облика.

РАЗВОЈ СОНАТНОГ
ЦИКЛУСА У
РОМАНТИЗМУ

Развој сонатног циклуса у романтизму, почев од Бетовенових
каснијих опуса. Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме музичког облика.

ПРИМЕНА СОНАТНОГ
ЦИКЛУСА У
РОМАНТИЗМУ

Примена сонатног циклуса у камерним и орк. композицијама.
Упознавање форме музичког облика. Усавршавање способности
за анализу форме музичког облика

ОБЛИК КОНЦЕРТА

Његов историјски развој. Упознавање форме музичког облика.
Усавршавање способности за анализу форме музичког облика.

ОСТАЛИ
ИНСТРУМЕНТАЛНИ
ОБЛИЦИ

Увертира, фантазија, рапсодија, балада и сл.); прогр.музика –
симф. поема. Упознавање форме музичког облика. Усавршавање
способности за анализу форме музичког облика.

ВОКАЛНИ И
МУЗИЧКО СЦЕНСКИ
ОБЛИЦИ

Специфичности вокалних облика; Соло песма.
Хорска песма. Речитатив и арија. Опера и музичка драма. Балет.
Ораторијум, кантата, пасија. Миса и реквијем, литургија и опело.
Упознавање форме музичког облика. Усавршавање способности
за анализу форме музичког облика.

Корелација

Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма
Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода
практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода
практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода
практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода
практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера

Активност ученика
Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.

Активно учествује у
групном раду,
дискутује, пита, чита,
сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео издања,
анализира
дела...практично
примењује стечена
знања, активно
приступа при излагању
новог градива и изради
задатака на часу.

Теорија музике - лествице, интервали, акорди. Историја музике – стилови и композиције
Солфећо-лествице, интервали, алтеровани тонови, алтеровани акорди, дијатонска, хроматска и енхармонска
модулација. Хармонија, Контрапункт
У оба разреда треба предвидети израду по једног писменог задатка у сваком полугодишту, у трајању од два школска часа.
Писмени испит:
a) израда једног одсека трогласног мотета на дати текст.
б) израда експозиције трогласне фуге на задату тему, са тоналним одговором, без великог мећустава;
Усмени испит: а) два питања из пређеног градива;
б) анализа једног мотета - у основним потезима. (III разред)
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ПРЕДМЕТ:КОНТРАПУНКТ
Предмет:

КОНТРАПУНКТ

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Сагледавање историјског развоја контрапункта, оспособљавање рада на вокалном и инструменталном контрапункту, као и
упознавање са барокном инструменталном полифонијом. Да би се карактер ренесансне полифоније приближио ученицима,
неопходно је на почетку (уз методску јединицу „основи вокалног контрапункта") користити звучне илустрације – преслушати
одломак мисе и бар један мотет Палестрине. Преслушавање одговарајуће литературе ваља спроводити и касније, нарочито
приликом обраде третмана текста, вишегласног става и вокалних полифоних облика (мотет). Истом циљу допринеће и певање
задатака израђених на часу, што је необично важно и за развој полифоног слуха.
Развијање способности: за сагледавањем историјског развоја контрапункта; за рад на вокалном контрапункту; разликовање
врста имитације; развијање способности рада на инструменталном контрапункту; изучавање тоналног плана фуге; развијање
способности рада на барокној инструмнеталној полифонији

Начин остваривања програма предмета:
Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске
анализе (анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза,
потом опажања промена тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова.
Настава хармоније не сме да се ограничи само на теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати да се ученик оспособи да
свесно анализира хармонски став. При том је веома важно да свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из литературе; свака новообрађена
акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво одслушана.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

ОСНОВИ ВОКАЛНОГ
КОНТРАПУНКТА

Упознавање стилских карактеристика вокалног контрапункта.
Усавршавање способности за израду задатака и анализу примера
из литературе.

ДВОГЛАСНИ
КОНТРАПУНКТ
ВОКАЛНОГ СТИЛА

Основни циљ учења је да ученик схвати начин како да гради
музички ток водећи паралелно две мелодијске линије.
Усавршавање способности за израду задатака и анализу примера
из литературе.

ИМИТАЦИЈА

Циљ учења је да ученик схвати и потом примени технику
компоновања. Упознавање стилских карактеристика вокалног
контрапункта. Усавршавање способности за израду задатака и
анализу примера из литературе.

ТЕКСТ У ВОКАЛНОМ
КОНТРАПУНКТУ
ТРОГЛАСНИ
ПОЛИФОНИ СТАВ
ВОКАЛНИ
ПОЛИФОНИ ОБЛИЦИ
Корелација
Захтеви:

Циљ учења је да ученик схвати и потом примени технику
компоновања. Упознавање стилских карактеристика вокалног
контрапункта. Усавршавање способности за израду задатака и
анализу примера из литературе.
Циљ учења је да ученик разуме, да схвати начин вођења
истовремено три мелодијске линије и да уочи везу са двогласним
ставом. Упознавање стилских карактеристика вокалног
контрапункта. Усавршавање способности за израду задатака и
анализу примера из литературе.
Циљ учења је да ученик научи да препознаје дела вокалне
ренесансне музике и да научи начин израде и технике
вокалне полифоније.

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни начини
рада. Метода практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Активно учествује при
излагању новог градива и
изради задатака на часу.
Ученик практично
примењује знања.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни начини
рада. Метода практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Ученик запажа разлику
између двогласа и трогласа,
упоређује и примењује
стечено знање како би
успео да оствари успех у
изради трогласног става.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни начини
рада. Метода практичних радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Активно учествује у раду,
практично
примењује стечена знања,
самопроцењује
напредак.активно приступа
при излагању новог
градива и изради задатака на
часу,

Корелација са предметом Историја музике. Корелација са предметом Солфеђо, где ученици певају и уче да
меморишу двогласе.
У оба разреда треба
На крају године (теоретски одсек):
предвидети израду по једног
- израда првог одсека трогласног мотета са текстом;
писменог задатка у сваком
Испит:
- анализа мотета
полугодишту, у трајању од
- два питања из пређеног градива
два школска часа.
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Предмет:

КОНТРАПУНКТ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Сагледавање историјског развоја контрапункта, оспособљавање рада на вокалном и инструменталном контрапункту, као и
упознавање са барокном инструменталном полифонијом. Да би се карактер ренесансне полифоније приближио ученицима,
неопходно је на почетку (уз методску јединицу „основи вокалног контрапункта") користити звучне илустрације – преслушати
одломак мисе и бар један мотет Палестрине. Преслушавање одговарајуће литературе ваља спроводити и касније, нарочито
приликом обраде третмана текста, вишегласног става и вокалних полифоних облика (мотет). Истом циљу допринеће и певање
задатака израђених на часу, што је необично важно и за развој полифоног слуха.
Развијање способности: за сагледавањем историјског развоја контрапункта; за рад на вокалном контрапункту; разликовање
врста имитације; развијање способности рада на инструменталном контрапункту; изучавање тоналног плана фуге; развијање
способности рада на барокној инструмнеталној полифонији

Начин остваривања програма предмета:
Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске
анализе (анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза,
потом опажања промена тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова.
Настава хармоније не сме да се ограничи само на теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати да се ученик оспособи да
свесно анализира хармонски став. При том је веома важно да свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из литературе; свака новообрађена
акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво одслушана.

Модул / област

ОСНОВИ
ИНСТРУМЕНТАЛНОГ
КОНТРАПУНКТА
ДВОГЛАСНИ
ИНСТРУМЕНТАЛНИ
ПОЛИФОНИ СТАВ

ДВОГЛАСНА
ИНВЕНЦИЈА

ВИШЕГЛАСНИ
ИНСТРУМЕНТАЛНИ
СТАВ

ФУГА

Циљеви учења за предмет или исход
Упознавање стилских карактеристика инструменталног
контрапункта. Усавршавање способности за израду
задатака и анализу примера из литературе.
Основни циљ учења је да ученик схвати начин како да
гради инстриментални музички ток водећи паралелно
две мелодијске линије. Упознавање стилских
карактеристика инструменталног контрапункта.
Усавршавање способности за израду задатака и анализу
примера из литературе.
Циљ учења је да ученик схвати имитациони поступак и
начин изградње облика и потом примени технику
компоновања. Упознавање стилских карактеристика
инструменталног контрапункта. Усавршавање
способности за израду задатака и анализу примера из
литературе.
Циљ учења је да ученик разуме, да схвати начин вођења
истовремено три мелодијске линије, да градиво повеже
са претходним градивом из двогласа. Усавршавање
способности за израду задатака и анализу примера из
литературе.
Циљ учења је да ученик научи да препознаје дела
барокне
полифоније, да се оспособи да компонује у барокном
полифоном стилу.

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Активно учествује при
излагању новог градива
и изради задатака на
часу. Ученик практично
примењује знања.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Ученик запажа разлику
између двогласа и
трогласа, упоређује и
примењује
стечено знање како би
успео да оствари успех у
изради
трогласног става.

Усменим методама (методом
разговора): дијалошка и усмено
излагање – фронтални и групни
начини рада. Метода практичних
радова.
Начини провере:
1. Усмена провера
2. Писмена провера
3. Писмени задатак

Активно учествује у
раду, практично
примењује стечена
знања, самопроцењује
напредак.активно
приступа при излагању
новог
градива и изради
задатака на часу,

ОБЛИЦИ БАРОКНЕ
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ
ПОЛИФОНИЈЕ

Циљ учења је да ученик научи да препознаје дела
барокне
полифоније, да се оспособи да компонује у барокном
полифоном стилу.

Корелација

Корелација са предметом Историја музике, Музички облици и Хармонија.

Захтеви:

У оба разреда треба
предвидети израду по једног
писменог задатка у сваком
полугодишту, у трајању од
два школска часа.

Испит:

На крају године (теоретски одсек):
- израда експозиције фуге
- анализа фуге
- два питања из пређеног градива
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ПРЕДМЕТ:ИСТОРИЈА МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Предмет:

Историја музике са
упознавањем музичке
литературе

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Оспособљавање ученика за разликовање различитих музичких карактеристика у односу на временску динстанцу.
Подстицање ученика да успоставе везу са осталим музичким предметима. Развој и усавршавање на познавању музичке
литературе.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког
текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Начин остваривања програма предмета:
Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се односи на аналаитички приступ
слушању/упознавању музичке литературе. Настава се одвија у учионици опремљеној текстуалним, визуелним и аудитивним средствима која подржавају овакав
облик наставе. Наставна грађа систематизована је по историјско-стилским целинама у циљу стицања што ширег општемузичког образовања ученика као и
повезивања овог предмета са осталим стручним (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире стручним предметима (историја књижевности, историја,
историја уметности). Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена звучним, тј. слушним примерима, док највећи ствараоци морају бити и слушно и
аналитички обрађени. У ту сврху треба увек бирати најпопуларнија дела, деци доступна и једноставна за памћење. Неопходно је што више ученике ангажовати
приликом слушања музике, користећи партитуре, ноте, ликовне или филмске, видео прилоге. Изучавајући најзначајније појаве и ствараоце ученици треба да се
служе свом расположивом литературом. Самим тим метода рада не треба да буде искључиво вербална и наративна, већ дијалошка, на основу прочитаног а и
слушаног. Такође је пожељно да се користе различити тестови, за одређене стваралачке области или ликове, за упоређивање различитих области, стилова или
жанрова. Овим предметом потребно је развити љубав према музици, интересовање за посету концерата, активно слушање музике преко различитих средстава. За
поједине области могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе
писмености и изражавања.

Модул / област

МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ПРЕТКЛАСНОГ
ДРУШТВА И
СТАРОГ ВЕКА (7)

МУЗИЧКА
КУЛТУРА
СРЕДЊЕГ ВЕКА (8)

МУЗИКА
РЕНЕСАНСЕ (20)

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Музичка култура првобитне заједнице и народа Истока.
Музика старе Грчке и Рима.
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз
упознавање крактеристика музичке културе преткласног
друштва и старог века.
-Оспособљавање за разликовање музичких особености
периода преткласног друштва и старог векау односу на
сачуване изворе.
-Корелација са другим предметима
-Развој музичке меморије кроз аналитичку обраду што већег
броја популарних музичких примера.
Грегоријански корал. Византијска музика. Вишегласје од IX до
XIV века
Световна средњовековна музика, теорија и нотација.
Звучне и нотне ислустрације. Двогласни контрапункт
вокалног стила
-Оспособљавање за разликовање музичких особености
периода преткласног друштва и старог векау односу на
сачуване изворе.
-Корелација са другим предметима
-Развој музичке меморије кроз аналитичку обраду што већег
броја популарних музичких примера.
Стилске карактеристике ренесансе, Агsnova у Француској и
Италији
Ренесанса у фламанским земљама. Протестантски корал.
Француска музика зреле ренесансе. Римска школа. Палестрина,
Ласо. Венецијанска школа. Енглески вирџиналисти. Звучне и
нотне илустрације
-Оспособљавање за разликовање музичких особености
периода преткласног друштва и старог векау односу на
сачуване изворе.
-Корелација са другим предметима
-Развој музичке меморије кроз аналитичку обраду што већег
броја популарних музичких примера.

Начин остваривања
садржаја програма
Наставна грађа систематизована је по
наведеним историјско-стилским целинама
тако да се током поступака реализације
наставне теме стекне што шире
општемузичко образовање сваког од
ученика , кроз повезивање са осталим
стручним предметима (музички облици,
контрапункт, хармонија), као и шире
стручним предметима (историја уметности,
историја књижевности, историја). Свака
обимнија наставна јединица у оквиру неке
од ових наставних тема треба бити
пропраћена звучним примерима, познатијим
или карактеристичним музичким делима
који су доступнији и једноставнији за
меморисање.
Подразумева се корелација са општом
историјом уметности и историјом
њижевности.
- Препоручује се коришћење видео снимака и
снимака телевизијских емисија и уколико је
могуће посета фестивалима савремене
музике, концертима.
- Начини провере остварености задатих
циљева треба да је разноврстан: наративно,
дијалошко или у виду расправе, кроз
активно учешће ученика приликом слушања
музике током њихове обраде, провера
музичке меорије ученика кроз препознавање
обрађених музичких примера, прављење
табела, ученичких презентација и
семинарских радова.

Активност
ученика
Учествује у групном
раду, дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео
издања...

Учествује у групном
раду, дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео
издања...

Учествује у групном
раду, дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру, упознаје
аудио и видео
издања...

Корелација са предметима Историја с историјом културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо, Муз. облици, Муз.
инструменти
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.
Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

Историја музике са
упознавањем музичке
литературе

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Оспособљавање ученика за разликовање различитих музичких карактеристика у односу на временску динстанцу.
Подстицање ученика да успоставе везу са осталим музичким предметима. Развој и усавршавање на познавању музичке
литературе.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког
текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Начин остваривања програма предмета:
Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се односи на аналаитички приступ
слушању/упознавању музичке литературе. Настава се одвија у учионици опремљеној текстуалним, визуелним и аудитивним средствима која подржавају овакав
облик наставе. Наставна грађа систематизована је по историјско-стилским целинама у циљу стицања што ширег општемузичког образовања ученика као и
повезивања овог предмета са осталим стручним (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире стручним предметима (историја књижевности, историја,
историја уметности). Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена звучним, тј. слушним примерима, док највећи ствараоци морају бити и слушно и
аналитички обрађени. У ту сврху треба увек бирати најпопуларнија дела, деци доступна и једноставна за памћење. Неопходно је што више ученике ангажовати
приликом слушања музике, користећи партитуре, ноте, ликовне или филмске, видео прилоге. Изучавајући најзначајније појаве и ствараоце ученици треба да се
служе свом расположивом литературом. Самим тим метода рада не треба да буде искључиво вербална и наративна, већ дијалошка, на основу прочитаног а и
слушаног. Такође је пожељно да се користе различити тестови, за одређене стваралачке области или ликове, за упоређивање различитих области, стилова или
жанрова. Овим предметом потребно је развити љубав према музици, интересовање за посету концерата, активно слушање музике преко различитих средстава. За
поједине области могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе
писмености и изражавања.

Модул / област

БАРОК
(30)

ПРЕТКЛАСИКА
И КЛАСИКА
(36)

РОМАНТИЗАМ
I
(39)

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Стилске карактеристике барока. Настанак опере. Фирентинска камерата Монтеверди.
Опера у Венецији и Напуљу. Француска лирска трагедија и Лили. Немачка и енглеска
опера XVIIвека Духовна музика барока. Инструментална музика XVII и XVIII века
Фрескобалди, Букстехуде, Корели, Вивалди.
Ј. С. Бах и Г. Ф. Хендл. На прелазу измећу барока и класике: Тартини, Купрен, Д.
Скарлати.
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера
Стилске карактеристике преткласике. Опера сериа XVIII века у Италији, Француској - Ж.
Ф. Рамо. Опера буфо и опера комик, балад опера и зингшпил. Перголези, Гретри.
Глукова реформа опере. Манхајмска, бечка и берлинска школа. Стилске карактеристике
класике. Музичка класика: Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. В. Бетовен
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера
Стилске карактеристике романтизма. Рани романтизам: Шуберт, Менделсон, Шуман,
Шопен. Програмска музика. Берлиоз, Лист.
Раноромантична опера у Италији, Француској и Немачкој. Росини, Белини, Доницети,
Мајербера и Вебер.
Вагнер, Верди, веристи, француска опера у другој половини XIX века.
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера

Начин остваривања
садржаја програма
Облици и методе рада:
-вербално монолошки метод
-вербално-дијалошки метод
-комбиновани метод
-одлазак на концерте и опере
-анализа нотних, аудио и видео
примера
Наставна грађа систематизована је по
наведеним историјско-стилским
целинама тако да се током поступака
реализације наставне теме стекне што
шире општемузичко образовање сваког
од ученика , кроз повезивање са
осталим стручним предметима.
Свака обимнија наставна јединица у
оквиру неке од ових наставних тема
треба бити пропраћена звучним
примерима, познатијим или
карактеристичним музичким делима
који су доступнији и једноставнији за
меморисање.
- Препоручује се коришћење видео
снимака и снимака телевизијских
емисија и уколико је могуће посета
фестивалима савремене музике,
концертима.
- Начин провере остварености задатих
циљева треба да је разноврстан:
наративно, дијалошко или у виду
расправе, кроз активно учешће ученика
приликом слушања музике током
њихове обраде, провера музичке
меорије ученика кроз препознавање
обрађених музичких примера,
прављење табела, ученичких
презентација и семинарских радова.

Активност
ученика
Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...

Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...
Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...

Подразумева се корелација са општом историјом уметности и историјом њижевности, са предметима Историја с историјом
културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо, Муз. облици, Муз. инструменти, Контрапункт, Хармонија
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.
Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

Историја музике са
упознавањем музичке
литературе

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:
Задаци наставе предмета:

Оспособљавање ученика за разликовање различитих музичких карактеристика у односу на временску динстанцу.
Подстицање ученика да успоставе везу са осталим музичким предметима. Развој и усавршавање на познавању музичке
литературе.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког
текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Начин остваривања програма предмета:
Програм предмета реализује се кроз групну наставу (највише две групе), путем теоријских предавања и практичног дела који се односи на аналаитички приступ
слушању/упознавању музичке литературе. Настава се одвија у учионици опремљеној текстуалним, визуелним и аудитивним средствима која подржавају овакав
облик наставе. Наставна грађа систематизована је по историјско-стилским целинама у циљу стицања што ширег општемузичког образовања ученика као и
повезивања овог предмета са осталим стручним (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире стручним предметима (историја књижевности, историја,
историја уметности). Свака већа јединица из градива мора бити пропраћена звучним, тј. слушним примерима, док највећи ствараоци морају бити и слушно и
аналитички обрађени. У ту сврху треба увек бирати најпопуларнија дела, деци доступна и једноставна за памћење. Неопходно је што више ученике ангажовати
приликом слушања музике, користећи партитуре, ноте, ликовне или филмске, видео прилоге. Изучавајући најзначајније појаве и ствараоце ученици треба да се
служе свом расположивом литературом: J. Andreis: Historija muzike I, II, III; Роксанда Пејовић: Историја музике I, II; Соња Маринковић: Историја музике ; Б. Радовић:
Мала историја музике Самим тим метода рада не треба да буде искључиво вербална и наративна, већ дијалошка, на основу прочитаног а и слушаног. Такође је
пожељно да се користе различити тестови, за одређене стваралачке области или ликове, за упоређивање различ. области, стилова или жанрова. Овим предметом
потребно је развити љубав према музици, интересовање за посету концерата, активно слушање музике преко различитих средстава. За поједине области могуће је
урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.

Модул / област

РОМАНТИЗАМ II
(36)

ИМПРЕСИОНИЗАМ
(8)

СТИЛСКЕ ОДЛИКЕ
МУЗИКЕ
XX ВЕКА
(22)

Корелација
Захтеви:

Циљеви учења за предмет или исход
Немачка инструментална музика друге половине XIX века: Брамс, Брукнер, Малер,
Штраус, француска инструм. музика друге половине XIX века –Франк. Националне
школе у XIX веку. Руска нац.а. Глинка, Петорица и Чајковски. Чешка нац. школа Сметана, Дворжак. Шпанска, норвешка и финска музика – Де Фаља, Григ, Сибелијус.
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера
Стилске одлике импресионизма. Дебиси, Равел, Скрјабин.
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера

Експресионизам, извори и главни представници:Шенберг, Берг и Веберн.
Националне школе у музици XX века. Стравински, Барток, Јаначек. Неокласицизам у
европској музици XX века. Шесторица у Француској. Хиндемит, Прокофјев,
Шостакович. Стилска стремљења у музици друге половине XX века (од 1945. до
данас).
Унапређивање општег образовања сваког ученика кроз упознавање крактеристика
стилских епоха и и музичких праваца као део развојно-историјског тока мишљења.
- Оспособљавање за разликовање муз. особености епохе у односу на врем. дистанцу.
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе: слушно и
аналитички.
- Корелација са другим предметима
- Развој муз. меморије кроз аналитичку обраду што већег броја популарних муз.
примера

Начин остваривања
садржаја програма
Облици и методе рада:
-вербално монолошки метод
-вербално-дијалошки метод
-комбиновани метод
-одлазак на концерте и опере
-анализа нотних, аудио и видео
примера
Наставна грађа систематизована је по
наведеним историјско-стилским
целинама тако да се током поступака
реализације наставне теме стекне што
шире општемузичко образовање
сваког од ученика , кроз повезивање са
осталим стручним предметима.
Свака обимнија наставна јединица у
оквиру неке од ових наставних тема
треба бити пропраћена звучним
примерима, познатијим или
карактеристичним музичким делима
који су доступнији и једноставнији за
меморисање.
- Препоручује се коришћење видео
снимака и снимака телевизијских
емисија и уколико је могуће посета
фестивалима савремене музике,
концертима.
- Начин провере остварености задатих
циљева треба да је разноврстан:
наративно, дијалошко или у виду
расправе, кроз активно учешће
ученика приликом слушања музике
током њихове обраде, провера музичке
меорије ученика кроз препознавање
обрађених музичких примера,
прављење табела, ученичких
презентација и семинарских радова.

Активност
ученика
Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...
Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...
Учествује у
групном раду,
дискутује,
пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио
и видео
издања,
анализира
дела...

Подразумева се корелација са општом историјом уметности и историјом њижевности, са предметима Историја с
историјом културе и цивилизације, Српски језик, Солфеђо, Муз. облици, Муз. инструменти, Контрапункт, Хармонија
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања.
Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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ПРЕДМЕТ:ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Упознавање ученика са развојем етномузикологије, развијење способности у смислу разликовања термина
фолклор, музички фолклор, етномузикологија; развијање способности за разликовање звучних карактеристика
вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; развијање способности за
разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на Балкану
Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у смислу разликовања
термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање
способности за разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану
Начин остваривања програма предмета:

Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике представља потпуно нови предмет, важно је максимално
приближити материју ученицима. Припрема обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања литературе (старијих издања, али и
нових публикација), избора адекватне дискографије, израде powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да разликују
традиционалну музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.
Модул / област

УВОД У
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈУ
(7)

ДЕФИНИЦИЈА
ФОЛКЛОРА
(10)

ВОКАЛНА МУЗИКА
(10)

ИНСТРУМЕНТАЛНА
МУЗИКА
(8)

Циљеви учења за предмет или исход
- Откриће фонографа и цент-система и развој етномузикологије у свету
и код нас
- Упознавање ученика са развојем српске музичке традиције и
традиционалном музиком балканских народа (у кратким цртама),
истичући период открића фонографа - 19. век.
- појам фолклор и музички фолклор
- подела према акустичним изворима: вокална, инструментална и
вокално- инструментална музика
- остале научне дисциплине: органологија и етнокореологија
- учење и развијање способности код ученика за правилном употребом
различитих термина унутар ове наставне теме.
Циљ је да се са ученицима ради, како на самој теорији вокалне праксе,
тако и на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне традиције.
- Упознавање са појмом народна песма и класификација
традиционалних песама.
- Појам `глас` у српском традиционалном певању и црквеном појању.
- Упознавање са традиционалним певањем старије и новије сеоске
традиције (певање `на глас` и певање `на бас`).
Упознати ученике са појмом народни инструмент, али и са
инструменталном традицијом народа Балкана.
- Развијање способности за уочавање и разликовање народних
инструментима у складу са прихваћеном општом класификацијом
народних инструмената.
- Развијање способности за уочавање визуелних и звучних
карактеристика аерофоних инструмената у складу са њиховом поделом.
– општа класификација народ. музичких инструмената Е. Хорнбостела и
К. Сакса
- народни инструмент
- аерофони инструменти

Начин остваривања
садржаја програма
Комбиновани метод (монолошки и групни рад
који се односи на
практични део наставе
- слушање и анализирање
музичких
примера).
С обзиром на то да је овај
предмет у многоме за
ученике нов предмет од
важности је материју на
креативан начин
приближити ученицима.
- Важно је оспособити
ученике да разликују
традиционалну музику од
осталих видиво употребе
традиционалне музике у
данашње време.
Начини провере
остварености циљева су:
дијалог и дискусија,
анализа одабраних
музичких примера, краће
провере у виду тестова.

Активност
ученика
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

Корелација

Етнологија – појам фолклор. Етнокореологија – народне игре. Српски језик и књижевност – народна песма.

Захтеви:

Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и
изражавања. Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Анализа текста и музичких морфолошких компоненти традиционалне песме и упознавање ученика са
вокалном, инструменталном и вокално-инструменталном традицијом балканских народа.

Задаци наставе предмета:

Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у смислу разликовања
термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање
способности за разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану
Начин остваривања програма предмета:

Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике представља потпуно нови предмет, важно је максимално
приближити материју ученицима. Припрема обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања литературе (старијих издања, али и
нових публикација), избора адекватне дискографије, израде powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да разликују
традиционалну музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.
Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

АНАЛИЗА
МЕЛОПОЕТСКИХ
ОБЛИКА
(5)

Упознавање ученика са морфолошким компонентама традиционалне
песме кроз примере наше вокалне традиције.

НАРОДНИ МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ
идиофони,
мембранофони
кордофони
(3)

- Развијање способности за уочавање и разликовање народних
инструментима у складу са прихваћеном општом класификацијом
народних инструмената.
- Развијање способности за уочавање визуелних и звучних
карактеристика инструмената у складу са њиховом поделом.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ
АНСАМБЛИ (10)

ОРГАНОЛОГИЈА ВОКАЛНО
ИНСТРУМЕНТАЛНА
ТРАДИЦИЈА – ПЕВАЊЕ
УЗ ГУСЛЕ (5)

КАРАКТЕРИСТИКЕ
НАРОДНОГ
ПЕВАЊА
БАЛКАНСКИХ НАРОДА
(11)

Корелација
Захтеви:

Упознавање ученика са инструменталним ансамблима кроз делимично
понављање прошлогодишњег градива – музички инструменти.
- Развијање способности за уочавање и разликовање инструменталних
ансамбала у складу са прихваћеном општом класификацијом.
- Развијање способности за уочавање звучних карактеристика
одабраних инструменталних ансамбала.
Акценат се ставља и на обучавање ученика да разликују традиционалну
музику од осталих видова употребе традицоналне музике у данашње
време.
- Певање уз гусле, градски фолклор и новокомпонована музика
- Развијање способности за разликовање и уочавање карактеристика
српске традиционалне музике и вокално-инструменталне традиције на
овим просторима.

Упознавање ученика са нашом вокалном традицијом и народним
певањем на Балкану. (Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина,
Македонија, Бугарска, Грчка, Албанија, Македонија).
Циљ је да се са ученицима ради, како на самој теорији вокалне праксе,
тако и на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне традиције сваког
народа.

Начин остваривања
садржаја програма
Комбиновани метод рада
(монолошки, групни и
индивидуални рад), са
акцентом на вежбама одн.
конкретној анализи
мелопоетских облика и
слушању и анализирању
музичких примера.
Поступци у реализацији
наставних тема треба да
буду остварени кроз
читав спектар
активности: од детаљног
проучавања литературе
(старијих издања и
осталих доступних
публикација новијег
датума), кроз избор
адекватне аудиографије и
евентуално израде
powerpoint презентације.
- Важно је оспособити
ученике да разликују
традиционалну музику од
осталих видива употребе
традиционалне музике у
данашње време.
- Начини провере
остварености циљева су:
дијалог и дискусија,
анализа одабраних
музичких примера, краће
провере у виду тестова.

Активност
ученика
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

Српски језик и књижевност – стих у народном певању, епска зтадиција. Музички облици – облик, каденце. Теорија
музике – тонски низови. Историја – историја балканских народа.
Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и
изражавања. Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.
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ПРЕДМЕТ:НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
Предмет:

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

33

групни

Образовни профил:

Музички извођач - класична музика / Музички извођач - традиционална музика /
Музички сарадник - теоретичар

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Подстицање корелације са осталим музичким предметима, развој на познавању стваралаштва истакнутих композитора сваке
епохе, развој и усавршавање по питању познавања музичке литературе

Задаци наставе предмета:

Рад на разликовању различитих музичких карактеристика у односу на временску дистанцу, рад на подстицању корелације међу
осталим музичким предметима, унапређивање знања о стваралаштву истакнутих композитора стилских периода и њиховим
музичким остварењима

Начин остваривања програма предмета:
Обиман програм неопходно је реализовати уз звучне примере, које бира наставник међу понуђеним из Наставног плана и програма. Сва расположива литература
треба да послужи и да се користи, како би мањи део часа представљао изношење биографских и др. информација, а већи „озвучење" материје. Потребно је
студиозније и дуже задржавање на делима највећих стваралаца која треба обрадити кроз анализу и приказ целокупног рада; нпр Мокрањац: Руковети или Коњовић:
музичке драме. Подразумева се корелација са општом историјом музике, историјом уметности и историјом књижевности. Уколико је могуће, користити видео
снимке и друге врсте презентације савремене музике (телевизијске емисије), посете фестивалима савремене музике, концертима.

Модул / област

ИЗВОРИ И КОРЕНИ
СРПСКЕ МУЗИКЕ (2)
-Почеци музике код Словена
-Српска средњевековна музика
-Турски период (XV-XVII в.)

ПОЧЕЦИ ГРАЂАНСКЕ
МУЗИКЕ – XVIII в. (1)
РОМАНТИЗАМ У
СРПСКИМ ЗЕМЉАМА (1)

Циљеви учења за предмет или исход

Упознавање ученика са развојем наше националне музике, од
досељавања Словена на балканско полуострво до 18. века.
Упознавање ученика са перидом у којем се наша музичка традиција
сусреће са европским рационализ. и утицајима руско-украјинске
црквене традиције.
Оспособљавање за разликовање музичких особености овог
стилског периода у односу на временску дистанцу
-Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе:
слушно и аналитички

-Музика у Милошевој Србији
-Претходници К. Станковића
-К. Станковић и почеци
романтизма .
-Даворин Јенко и чешки
музичари у Србији 19. Века

Унапређивање општег образовања сваког појединачног ученика
кроз упознавање карактеристика овог стилског периода као део
развојно-историјскиог тока мишљења
-Упознавање са стваралаштвом најзначајнијих представника међу
композиторима: слушно и аналитички (кроз хармонска средства,
музички облик и жанр)
-Развој музичке меморије кроз аналитичког обраду што већег броја
музичких примера

ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ (5)

Упознавање са радом и стваралаштвом овог истакнутог
композитора.

СТЕВАН МОКРАЊАЦ (4)

Упознавање ученика са композиторским радом (стилским и
жанровским одликама) Ст.Ст. Мокрањца.

ВОЈВОЂАНСКИ
МУЗИЧАРИ ПЕРИОДА
РОМАНТИКЕ (4)

Упознавање са радом и стваралаштвом војвођанских музичара, ал
са детаљним освртом на рад композитора Исидора Бајића.

СРПСКА МУЗИКА НА
ПРЕЛАЗУ У XX ВЕК (2)

Унапређивање општег образовања сваког појединачног ученика
кроз упознавање карактеристика стилских епоха и музичких
праваца као део развојно-историјскиог тока мишљења
-Оспособљавање за разликовање музичких особености сваког
стилског периода
-Упознавање са стваралаштвом композитора тзв. београдске
школе, истаћи њихов значајан помак у жанровском погледу.

МУЗИКА XX ВЕКА: (14)

Начин остваривања
садржаја програма
- Наставна грађа
систематизована је по
наведеним историјскостилским целинама тако да се
током поступака реализације
наставне теме стекне што шире
општемузичко образовање
сваког од ученика , кроз
повезивање са осталим
стручним предметима
(музички облици, контрапункт,
хармонија), као и шире
стручним предметима
(историја уметности, историја
књижевности, историја). Свака
обимнија наставна јединица у
оквиру неке од ових наставних
тема неопходно је да буде
реализована уз звучне примере,
при чему наставник има
могућност да поред Планом и
програмом предложених
композиција изврши свој
додатни избор.
- Подразумева се корелација са
општом историјом музике,
историјом уметности и
историјом књижевности.
- Препоручује се коришћење
видео снимака и снимака
телевизијских емисија и
уколико је могуће посета
фестивалима савремене
музике, концертима.
- Начини провере остварености
задатих циљева треба да је
разноврстан: наративно,
дијалошко или у виду расправе,
кроз активно учешће ученика
приликом слушања музике
током њихове обраде, провера
музичке меорије ученика кроз
препознавање обрађених
музичких примера, прављење
табела, ученичких презентација
и семинарских радова.

Активност
ученика

Активно учествује
у групном раду,
дискутује, пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио и
видео издања,
анализира
дела...практично
примењује
стечена знања,
активно приступа
при излагању
новог градива.

Активно учествује
у групном раду,
дискутује, пита,
чита, сагледава
партитуру,
упознаје аудио и
видео издања,
анализира
дела...практично
примењује
стечена знања,
активно приступа
при излагању
новог градива.

-Први модерни правци XX в.
-Настављачи националног
смера
-Прашка група
-Тенденције у српској музици
после II светског рата

Упознавање ученика са развојем наше уметничке музике у 20. веку,
ал са акцентом на заоставштину композитора ове епохе.
Упознавање са стваралаштвом композитора/представника епохе:
слушно и аналитички

Корелација

Историја музике са упознавањем музичке литературе. Историја са историјом културе и цивилизације.

Захтеви:

Начин проверавања градива треба да буде разноврстан – поред наративног, до дијалошке методе, система тестирања,
до семинарских радова који би поједину материју продубили са више аспеката – аналитичког, историјског и сл.
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ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:



Музички извођач - класичне музике
Музички извођач - традиционалне музике
разреди

Ред.бр.

2

Назив предметa

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Солфеђо

2

70

2

70

2

66

2

Упоредни клавир (А и Б програм)

1

35

1

35

1

33

3

105

3

105

3

99

Укупно:

Напомена: Упоредни клавир немају клавиристи на ВИ одсеку, али зато имају корепетицију
ПРЕДМЕТ : СОЛФЕЂО
Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички извођач традиционалне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Стицање новог и координисање и систематизација усвојеног знања са нивоа ОМШ у функцији схватања,
перцепције и рецепције музике. Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање, извођење и тумачење
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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању
музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке
инструменталне и вокалне литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије
музике.
Начин остваривања програма предмета:

Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на
почетку часа), певање са листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих – једног часа дужи рад на ритму, следећег на
мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са равномерним читањем). Ученици су подељени у групе, настава се одвија у специјализованим
учионицама, ученици активно участвују у раду-индивидуално и групно, настава је теоријска, практична, вежбе.
Модул / област

МЕЛОДИКА

ИНТОНИРАЊЕ И
ОПАЖАЊЕ

РИТАМ

Циљеви учења за предмет или исход
Дијатоника: преглед тоналитета до седам предзнака;
поставка алтерација
- тоналитети до два предзнака;
- дијатонске модулације првог квинтног сродства и мутације; -певање
српских народних песама;
-упознавање модуса- информативно
- певање лествице и каденце.
- Разумевање садржаја музике, развој музикалности, угледног певања и
прецизног извођења
Опажање и интонирање штимова и двозвука у тоналитету;
- опажање дијатонских и хроматских тонова - де1 - де2 ; - хармонске везе:
троглас, строге хармонске везе, главни ступњеви и акорди на II и VII
тоналитети до четири предзнака;- Рад на интерпретацији, памћењу и
записивању музичког текста
- Рад на опажању хармонских функција
Равномерно и ритмичко читање инсерата из литературе и инструктивних
вежби;
-утврђивање деобе тродела, обрада дуоле и осмоделна подела ритмичке
јединице;
-промене врсте такта - према примерима из литературе.
- Рад на прецизном ритмичком извођењу
- корелација са инструманталном наставом

Начин остваривања
садржаја програма
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Активност ученика

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено и
преко домаћих задатака.

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

ДИКТАТИ

Записивање појединачних и групе тонова и двозвука у тоналитету;
једногласни мелодијско-ритмички диктати из градива млодике;
записивање српских народних песама.
- Разумевање садржаја музике и тачно записивање
- Рад на опажању, памћењу и разумевању музичког текста

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким предметима
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Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат у тоналитетима са пет и шест предзнака –
дијатоника.
Мелодијска етида са скретницама и пролазницама, и модулацијом у тоналитете
првог квинтног сродства.
Јун – испит, према захтевима плана и програма.

Усмени диктат - према
мелодијској етиди;
Мелодијска етида;
Ритмичка етида

Испит:

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички извођач традиционалне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Стицање новог и координисање и систематизација усвојеног знања са нивоа ОМШ у функцији схватања,
перцепције и рецепције музике. Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање, извођење и тумачење
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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању
музичког текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке
инструменталне и вокалне литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије
музике.
Начин остваривања програма предмета:

Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на
почетку часа), певање са листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих – једног часа дужи рад на ритму, следећег на
мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са равномерним читањем). Ученици су подељени у групе, настава се одвија у специјализованим
учионицама, ученици активно участвују у раду-индивидуално и групно, настава је теоријска, практична, вежбе.
Модул / област

МЕЛОДИКА

ИНТОНИРАЊЕ И
ОПАЖАЊЕ

Циљеви учења за предмет или исход
Алтерације: скокови у алтероване тонове и напуштање алтерованих
тонова скоком;
- поставка алт-кључа и примери из литературе у алт-кључу;
- модулације у тоналитете прве и друге квинтне сродности са већим
мелодијско-ритмичким захтевима, као и у удаљене тоналитете;
- једногласне и двогласне српске народне песме;
- вишегласни примери из литературе.
- Разумевање садржаја музике, развој музикалности, угледног певања и
прецизног извођења
Опажање модуса;
-систематизација штимова;
-хармонске везе: дијатонске модулације
- Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког текста
- Рад на опажању хармонских функција

Начин остваривања
садржаја програма
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено и
преко домаћих задатака.
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Активност ученика

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

РИТАМ

Равномерно читање у алт-кључу;
- ритмичко читање
- промене метра и ритмичких врста;
- полиметрија: 3:2, 2:3, 4:3 и 3:4.
- Рад на прецизном ритмичком извођењу
- корелација са инструманталном наставом

ДИКТАТИ

Ритмички диктати у оквиру градива из ритма;
-мелодијски диктати: алтерације и модулације.
- Разумевање садржаја музике и тачно записивање
- Рад на опажању, памћењу и разумевању музичког текста

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат, дијатоника са стабилним алтерацијама.
Мелодијска етида са модулацијом у друго квинтно сродство, до четири
предзнака са стабилним алтерацијама.
Јун – смотра
Једногласни мелодијски диктат са стабилним алтерацијама и модулацијом у
тоналитете првог или другог квинтног сродства. Двогласни мелодијски
хомофони диктат – дијатоника.
Мелодијска етида и парлато према захтевима плана и програма.

Испит:

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал
Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Једногласни писмени диктат модулације или алтерације;
Двогласни писмени диктат хомофони двоглас, дијатоника;
Ритмичко читање са листа - из
годишњег градива; Певање
мелодијског примера са листа.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички извођач традиционалне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Стицање новог и координисање и систематизација усвојеног знања са нивоа ОМШ у функцији схватања, перцепције и рецепције
музике. Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање, извођење и тумачење 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.
Рад на унапређивању способности разумевања музичког садржаја. Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког
текста. Рад на праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне
литературе. Рад на унапређивању корелације и интеракције са садржајем рада теорије музике.

Начин остваривања програма предмета:

Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на
почетку часа), певање са листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих – једног часа дужи рад на ритму, следећег на
мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са равномерним читањем). Ученици су подељени у групе, настава се одвија у специјализованим
учионицама, ученици активно участвују у раду-индивидуално и групно, настава је теоријска, практична, вежбе.
Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност ученика

МЕЛОДИКА

Лабилне алтерације
- елипсе и вантоналне доминанте;
- модулације
- двогласно и трогласно певање;
- једногласне и двогласне народне песме са променом метра или са
хармонским променама.
- Разумевање садржаја музике, развој музикалности, угледног певања и
прецизног извођења

ИНТОНИРАЊЕ И
ОПАЖАЊЕ

Опажање модуса и мотива са модалним елементима;
-опажање и интонирање хармонских веза - мутације и модулације.
- Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког текста
- Рад на опажању хармонских функција

РИТАМ

- Тенор-кључ
- равномерно и ритмичко читање;
- неправилне ритмичке групе
- утврђивање градива III разреда и обрада квинтоле и септоле;
- ритмичко читање инструктивних примера и инсерата из литературе.

ДИКТАТИ

Једогласни диктати - према градиву из мелодике;
- двогласни диктати
- дијатоника и модулације;
- ритмички диктати - према градиву из ритма;
- записивање народних песама са текстом.
- Разумевање садржаја музике и тачно записивање
- Рад на опажању, памћењу и разумевању музичког текста

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат у тоналитете другог квинтног сродства са
стабилним и лабилним алтерацијама. Двогласни мелодијски хомофони диктат
са скретницама и пролазницама.
Мај – испит према захтевима плана и програма.
Захтев који се поставља вокално-инструменталним извоћачима конципиран је
тако да омогућава ученицима продужавање школовања на свим одсецима
факултетске наставе, што, уосталом, потврћују и испитни захтеви у IV разреду
и захтеви за проверу испуњености услова на факултетима у нашој земљи

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено и
преко домаћих задатака.
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.
Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

Испит:

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал
Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал
Ученици активно
учествују у раду,
индивидуално и групно,
анализирају
музички материјал

Једногласни диктат модулативни пример или
пример са алтерацијом;
Записивање двогласног
хомофоног примера,
дијатоника и хроматске
промене; Записивање српске
народне песме са текстом;
Ритмичко читање са листа;
Певање примера са листа из
градива мелодике.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ:УПОРЕДНИ КЛАВИР
(изузев за соло певање)

Предмет:

УПОРЕДНИ КЛАВИР

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

35

33

индивидуални

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике / Музички извођач традиционалне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013
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. Рад на изградњи, развоју и унапређивању
извођачке технике, радом на техничким вежбама и композицијама са различитим техничким, артикулационим и
агогичким захтевима.
Рад на усавршавању извођачке технике; Рад на усавршавању техничког нивоа који треба да је у функцији
потреба примене главног предмета који ученик учи.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:

Настава се реализује кроз индивидуални рад и практичну наставу уз теоретска тумачењa и упутства.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

Лествице

Етиде

Велика
форма

II

III

IV

Развој и
унапређивање
извођачке технике

Развој и
унапређивање
извођачке технике

Развој и
унапређивање
извођачке технике

Даљи развој
ефикасности
свирачког апарата
у виртуозним
композицијама;

Даље усавршавање
могућности
извођачког
апарата;

Напредак
техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих
техничких захтева

Увод у цикличну
форму и стил
свирања класичних
композиција;

Упознавање са
стилом свирања
класичних
сонатина;

Упознавање са
најлакшим
композицијама
барокног стила;

Композиције
полифоног
стила

Даљи рад на
слушању двогласа
и трогласа;

Продубљивање
знања о
акустичним и
изражајним
својствима
клавирског звука;

Начин остваривања
садржаја програма

-Настава се реализује кроз
индивидуалан рад. Она је
практична уз теоретска
тумачења и упутства.
- Педагог мора да сагледа у
потпуности личност
ученика и његове
психофизичке
способности.
-Планира индив. програм
за сваког ученика.
- Предложена литература
је само основа не искључује
из рада остала слична дела

Активност ученика

-Ученик активно приступа
при упознавању са новим
делом.
-Практично примењује
стечена знања.
-Активно учествује у раду.
-Самопроцењује напредак
-Запажа, упоређује,
повезује, решава проблем,
организује, повезује знања
са др.областима, ослања се
на претходно искуство

Композиције
по
слободном
избору

Развијање музичке
слободе и
фантазије

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Захтеви:

III разред: смотра у току другог полугодишта.
IV разред: смотра у току другог полугодишта.

Испит:

II разред: (у јуну месецу) према захтевима плана и
програма.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ: УПОРЕДНИ КЛАВИР
( за соло певање)

Предмет:

УПОРЕДНИ КЛАВИР

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

35

33

индивидуални

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике – соло певач

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013
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. Рад на изградњи, развоју и унапређивању
извођачке технике, радом на техничким вежбама и композицијама са различитим техничким, артикулационим и
агогичким захтевима.
Рад на усавршавању извођачке технике; Рад на усавршавању техничког нивоа који треба да је у функцији
потреба примене главног предмета који ученик учи.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:

Настава се реализује кроз индивидуални рад и практичну наставу уз теоретска тумачењa и упутства.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

Лествице

Етиде

II

Дурске и молске
скале са
трозвуцимачетворогласно
,паралелно кроз
две октаве.Свирање
каденци.

Напредак
техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих
техничких захтева;

III
Дурске и молске
скале у триолама
кроз три октаве са
трозвуцимачетворогласно.
Доминантни и
умањени
четворозвуци ,мало
разлагање кроз 2
октаве.
Интензивни рад на
даљем развоју
могућности
свирачког апарата
кроз савлађивање
свих врста
техничких
проблема;

IV

Дурске и молске
скале кроз четири
октаве;Велико
разлагање
трозвука кроз две
октаве

Напредак
техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих
техничких захтева;

Начин остваривања
садржаја програма

-Настава се реализује кроз
индивидуалан рад. Она је
практична уз теоретска
тумачења и упутства.
- Педагог мора да сагледа у
потпуности личност
ученика и његове
психофизичке
способности.

Активност ученика

-Ученик активно приступа
при упознавању са новим
делом.
-Практично примењује
стечена знања.
-Активно учествује у раду.
-Самопроцењује напредак
-Запажа, упоређује,
повезује, решава проблем,
организује, повезује знања
са др.областима, ослања се
на претходно искуство

Даљи рад на
слушању двогласа
и трогласа;

Даљи рад на
овладавању
полифоних
композиција;

Даљи рад на
слушању двогласа
и трогласа;

Сонатине

Упознавање са
стилом свирања
класичних
Сонатина;

Упознавање са
стилом свирања
класичних
сонатина;

Даље упознавање
са стилом свирања
класичних
Сонатина;

Композиције
по
слободном
избору

Продубљивање
знања о
акустичним и
изражајним
својствима
клавирског звука;

Продубљивање
знања о
акустичним и
изражајним
својствима
клавирског звука;

Рад на делима из
различитих епоха
,рад на пратњи
вокалне деонице
соло-песме или
вокализе

Корелација

Солфеђо, теорија музике, музички облици, историја музике, хармонија, контрапункт, соло певање, камерна музика идр.

Захтеви:

III разред: смотра у току другог полугодишта.
IV разред: смотра у току другог полугодишта.

Композиције
полифоног
стила

-Планира индив. програм
за сваког ученика.
- Предложена литература
је само основа не искључује
из рада остала слична дела

Испит:

II разред: (у јуну месецу) према захтевима плана и
програма.
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
3) МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ – ИНСТРУМЕНТАЛИСТА И СОЛО ПЕВАЧ

ЗАЈЕДНИЧКИ-СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:
I - IV РАЗРЕД: Корепетиција, Камерна музика, Читање с листа, Оркестар

разреди
Ред.бр.

2

Назив предметa

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

35

1

35

1

33

1

Корепетиција – само за клавиристе

2

Камерна музика

1

35

2

70

2

66

3

Читање с листа

1

35

1

35

1

33

4

Оркестар

2

70

2

70

2

66

5

175

6

210

6

198

Укупно:
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ПРЕДМЕТ: КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ
Предмет:

КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА
КЛАВИРИСТЕ

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

35

33

група од 2 уч.

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике - КЛАВИРИСТА

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Циљ предмета је оспособити ученика да после краће визуалне анализе успешно прочита задати нотни тект
поштујући све задате параметре (тоналитет, темпо, динамику, артикулацију, ритам...). Затим, рад на усавршавању
способности анализе текста и развијање способности да унапред види нотни материјал, а по могућству и чује
мелодијске и хармонске покрете који следе. Важно је да уз помоћ наставе корепетиције ученик буде оспособљен
за успешну сарадњу са другим инструменталистом (певачом)
Оспособљавање ученика да после краће визуелне анализе успешно прочита нотни текст и све задате параметре;
Оспособљавање ученика за успешну сарадњу са другим инструменталистом.
Начин остваривања програма предмета:

Овладавања вештином брзог и течног читања нотног текста, ради оспособљавања ученика за корепетиторску праксу. Упознавање са широм
клавирском, инструменталном и вокалном литературом. Како су могућности и вежбање и свирање индивидуална ствар, треба и корепетицију
посматрати на тај начин. Нормално је да се програм овог предмета за једног ученика прилагођава, пре свега, његовом инструменталном нивоу,
а затим његовој спретности, знању, брзини савлаћивања задатака.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул / област

II

III

IV

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

Инструментални и
музички
развој

Развијање ученика са циљем овладавања вештине
брзог и течног читања нотног текста, ради
оспособљавања ученика за корепетиторску праксу
Упознавања са широм клавирском, инструменталном и
вокалном литературом. Ученик стиче способност да са
лакоћом уочава, разуме и прецизно интерпретира
ритмички, мелодијски и хармонски садржај дела, као и
музичку форму и историјски контекст у којем је дело
настало. Развија потребу за разумевањем нотног текста
до нивоа да примена знања и вештина које стиче у
оквиру других предмета (солфеђо, хармонија, теорија,
контрапункт, историја...) постаје рутина.
Оспособљавање за самостално учење и вежбање.

Развијање ученика сациљем
овладавања вештине брзог и
течног читања нотног текста, ради
оспособљавања ученика за
корепетиторску праксу
Упознавања са широм
клавирском, инструменталном и
вокалном литературом.

Инструментална и
вокална
литература

Упознавање са литературом за различите инструменте,
односно вокалном литературом.
Потребно је обрадити најмање 30 дела различитог
карактера и облика за различите инструменте:
Комади и кончертина за виолину (виолу)
Комади за виолончело
Комади за контрабас
Комади за флауту
Комади за кларинет
Комади за саксофон
Комади за трубу
Комади за тромбон
Комади за хорну
Вокална литература

- Практичан рад
- Рад са текстом
- Индивидуални рад сваког
ученика

Корелација

Главни предмет – инструмент, камерна музика

Захтеви:

За корепетицију у току године треба обрадити и увежбати неколико дела различитог карактера и облика, за различите
инструменте, и то: најмање 25 у II разреду, 15 у III и 10 у IV разреду.
Сваки ученик је обавезан да два пута годишње – или по једанпут у полугођу – наступи на интерном или јавном часу као
корепетитор

Активно
учествује у
раду кроз
свирање и
учествовање у
дискусији,
практично
примењује
знања
стечена у
оквиру овог
предмета и
предмета са
којима је
корепетиција у
корелацији,
изграђује
способност
за самопроцену
напретка.
Запажа,
упоређује,
примењује,
повезује знања
са другим
областима.
Дискутује и
активно
приступа
савладавању
музичког
израза на часу.
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ПРЕДМЕТ:КАМЕРНА МУЗИКА
Предмет:

КАМЕРНА МУЗИКА

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1-2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

70

66

група од 3-8 уч.

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Усавршавање способности за заједничким музицирањем, неговање и међусобно усклађивање интонације. Развијање способности
комуницирања, дијалога, осећања солидарности, ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад.

Задаци наставе предмета:

Рад на унапређивању способности усаглашавања 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 гр.музицирања.

Начин остваривања програма предмета:
Предмет камерна музика је у тесној вези са предметима корепетиција и читање с листа па све то треба имати у виду приликом планирања програма како би се
остварила корелација са наведеним дисциплинама које са овим предметима чине заједништво.
Обука на часовима подразумева упутство за вежбање, указивање на одређену проблематику и њено разрешавање, док пракса треба да пружи могућност
провере колико, шта и како је урађено, као и докле се стигло. Како су и могућности свирања и вежбања индивидуална ствар и камерну музику треба посматрати на
тај начин, без обзира колико је ученика у групи на часу. Нормално је да се програм за једног ученика – док се ученик води кроз предмет камерна музика –
прилагођава његовом инструменталном нивоу, његовој спретности, знању и брзини савладавања задатака.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

II

III

Инструментал
ни и
музички развој

Усавршавање способности за заједничким узицирањем.
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.

Техничке
вежбе

Прецизно интонирање и прилагођивање јачине и боје тона
осталим члановима ансамбла.

Развој
аналитичности
у приступу
нотном тексту

Ученик стиче способност да са лакоћом уочава, разуме и
прецизно интерпретира ритмички, мелодијски и хармонски
садржај дела, као и музичку форму и историјски контекст у
којем је дело настало. Развија потребу за разумевањем нотног
текста до нивоа да примена знања и вештина које стиче у
оквиру других предмета (солфеђо,
хармонија, теорија, контрапункт, историја...) постаје рутина.
Оспособљавање за самостално учење и вежбање.

Развој
музичког
израза у
приступу
нотном тексту

Обједињавање
аналитичности
и музичког
израза у
приступу
нотном тексту

Интерпретациј
а композиција
различитих
жанрова

Корелација
Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма

IV

Развијање и даљи рад на усавршавању вештине музичког
начина размишљања. Сагледавање узрочнопоследичних веза између мелодијског, ритмичког и
хармонског садржаја дела, као и форме и стила са музичким
изразом који је садржајем и стилском
припадношћу дела условљен. Надоградња навике редовног
слушања уметнички вредне музике
(концерти,семинари,разни медији).
Оспособљавање ученика за даље школовање и проф.
делатност кроз овладавање техником „прима виста“ (тј.
вештином читања с листа). Развијање афинитета према
анализи музичког текста (хармонској, структуралној),
хармонизацији, импровизацији и транспозицији.
Оспособљавање за самостално креирање интерпретације дела
различитих стилова кроз разумевање не само форме и
садржаја дела већ и
историјског контекста у којем је настало.
Усавршавање ученика за групно музицирање као и за сарадњу
између учесника у интерпретацији одређене композиције,
како у музичком, тако и у техничком смислу (интонација, боја
и сл.).
Интерпретација композиције и сарадња у изради
артикулације, динамике и сл. Упознавање са различитим
стилским епохама кроз рад на одређеној композицији.

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.
Демонстративна метода, рад у пару и у групама,
усклађивање интонације и боје тона у односу на сродни и
несродни инструмент.
Систематично изграђивање потребе ученика за
разумевањем нотног текста постиже се кроз излагање,
демострацију, илустрацију и стимулацију дијалога и
дискусије на часу и задавање домаћих задатака кроз које
се стичу потребне навике. Поступно усложњавање
задатака кроз примену адекватних уџбеника. Задавање
примера за импровизацију, хармонизацију, транспозицију.
Групни рад, предвиђен наставним планом и програмом од
велике је помоћи као додатни начин стимулисања
ученика јер утиче на развој позитивне компетативности.
Постепено формирање јасних звучних представа код
ученика и развијање способности да без претходног
увежбавања оствари музички садржајну и стилки
адекватну интерпретацију нотног текста адекватног
нивоа сложености. Са тим циљем користе се методе
излагања, демонстрације, илустрације и дијалога.

Систематично овладавање техником „прима виста“ (тј.
вештином читања с листа) и савладавање креативних
захтева у складу са принципом јединства развоја
музичких и аналитичких компоненти код
ученика.Прилагођавање програма за сваког ученика,
водећи рачуна о поступности у повећавању захтева и
хармоничном развоју ученикових способности.

Активност
ученика

Активно
учествује у
раду кроз
свирање и
учествовање у
дискусији,
практично
примењује
знања
стечена у
оквиру овог
предмета и
предмета са
којима је
читање с листа
у корелацији,
изграђује
способност
за самопроцену
напретка.
Запажа,
упоређује,
примењује,
повезује знања
са другим
областима.
Дискутује и
активно
приступа
савладавању
музичког израза
на часу.

Активно укључивање ученика у рад на часу као и рад по
групама, дијалошка метода.
Начин провере: Свирање деониоца посебно и у групама.
Јавни наступи.

Солфеђо, теорија музике, музички облици, историја музике, хармонија, контрапункт, соло певање, камерна музика идр.
IV разред: Ученик је обавезан да у сваком полугодишту наступи у кам. саставу, на
јавном часу или концерту. Једна смотра у априлу. Изводе се две композиције које су
према захтевима плана и програма.

Испит:

II и III разред:
Ученик је обавезан да у сваком полугодишта има бар један
јавни наступ.
Годишњи испит се састоји од две композиције различитог
карактера.

389

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ:ЧИТАЊЕ С ЛИСТА
Предмет:

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

35

33

група од 2 уч.

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013
Савладавање вештине брзог и течног читања нотног текста, развој ученика на оспособљавању за корепетиторску праксу и
упознавање ученика са широм клавирском, инструменталном и вокалном литературом. Рад на оспособљавању ученика да после
краће визуалне анализе успешно прочита задани нотни тект поштујући све задане параметре (тоналитет, темпо, динамику,
артикулацију, ритам...).
Оспособљавање ученика за анализу текста и развијење способности 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.

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:
Предмет читање с листа повезан је са главним предметом, предметом камерна музика и предметом оркестар шта 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. 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 оркестра 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.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

Развој
аналитичности
у приступу
нотном тексту

Развој
музичког
израза у
приступу
нотном тексту

Обједињавање
аналитичности
и музичког
израза у
приступу
нотном тексту

Инструментал
на и вокална
литература

Оркестарскохорска
литература

Корелација
Захтеви:

II

III

IV

Ученик стиче способност да са лакоћом уочава, разуме и
прецизно интерпретира ритмички, мелодијски и хармонски
садржај дела, као и музичку форму и историјски контекст у
којем је дело настало. Развија потребу за разумевањем нотног
текста до нивоа да примена знања и вештина које стиче у
оквиру других предмета (солфеђо, хармонија, теорија,
контрапункт, историја...) постаје рутина. Оспособљавање за
самостално учење и вежбање.
Развијање и даљи рад на усавршавању вештине музичког
начина размишљања. Сагледавање узрочнопоследичних веза између мелодијског, ритмичког и
хармонског садржаја дела, као и форме и стила са музичким
изразом који је садржајем и стилском припадношћу дела
условљен. Надоградња навике редовног слушања уметнички
вредне музике (концерти,семинари,разни медији).
Оспособљавање ученика за даље школовање и професионалну
делатност кроз овладавање техником „прима виста“ (тј.
вештином читања с листа). Развијање афинитета према
анализи музичког текста (хармонској, структуралној),
хармонизацији, импровизацији и транспозицији.
Оспособљавање за самостално креирање интерпретације дела
различитих стилова кроз разумевање не само форме и
садржаја дела већ и историјског контекста у којем је настало.
Развијање смисла за заједничко музицирање кроз
заједничко читање четвороручних примера.

Упознавање са литературом за различите
инструменте, у зависности од главног предмета:
Музика барока и преткласике (полифона дела,
кончерта, свите...) Циклична дела (сонате, концерти...)

Начин остваривања
садржаја програма
Систематично изграђивање потребе ученика за
разумевањем нотног текста постиже се кроз излагање,
демострацију, илустрацију и стимулацију дијалога и
дискусије на часу и задавање домаћих задатака кроз које
се стичу потребне навике. Поступно усложњавање
задатака кроз примену адекватних уџбеника. Задавање
примера за импровизацију, хармонизацију, транспозицију.
Групни рад, предвиђен наставним планом и програмом од
велике је помоћи као додатни начин стимулисања
ученика јер утиче на развој позитивне компетативности.
Постепено формирање јасних звучних представа код
ученика и развијање способности да без претходног
увежбавања оствари музички садржајну и стилки
адекватну интерпретацију нотног текста адекватног
нивоа сложености. Са тим циљем користе се методе
излагања, демонстрације, илустрације и дијалога.

Систематично овладавање техником „прима виста“
(тј. вештином читања с листа) и савладавање креативних
захтева у складу са принципом јединства развоја
музичких и аналитичких компоненти код
ученика.Прилагођавање програма за сваког ученика,
водећи рачуна о поступности у повећавању захтева и
хармоничном развоју ученикових способности.

- Практичан рад
- Рад са текстом
- Индивидуални рад сваког ученика

Активност
ученика

Активно
учествује у
раду кроз
свирање и
учествовање у
дискусији,
практично
примењује
знања
стечена у
оквиру овог
предмета и
предмета са
којима је
читање с листа
у корелацији,
изграђује
способност
за самопроцену
напретка.
Запажа,
упоређује,
примењује,
повезује знања
са другим
областима.
Дискутује и
активно
приступа
савладавању
музичког израза
на часу.

Упознавање са литературом за оркестар и улогом
различитих инструмената у оркестру, односно гласова
- Практичан рад
у вокалној литератури :
- Рад са текстом
Оркестарске студије (симфоније, увертире, опере...)
- Индивидуални рад сваког ученика
Транскрипције одговарајућих дела по избору
наставниика
Главни предмет, клавир, теорија музике, солфеђо, хармонија, контрапункт, музички облици, историја музике, историја
културе са историјом цивилизације и групно музицирање(камерна музика и корепетиција)
II - IV разред:
Две смотре годишње – прва смотра у првом полугодишту (децембар), а друга у мају.
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ПРЕДМЕТ:ОРКЕСТАР
Предмет:

ОРКЕСТАР

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

70

66

групни

Образовни профил:

Музички извођач класичне музике

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Припремање ученика за професионалну делатност, развијање способности за рад у ансамблу и
заједничко музицирање, оспособљавање ученика за даље школовање и перманентно усавршавање.
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. На часовима оркестра ученици развијају перцепцију слушања осталих чланова и жељу за радом у групном
музицирању.

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:
У циљу увећања мотивисаности ученика за заједничко, односно оркестарског музицирање, а самим тим и подизања квалитета наставе оркестра, пракса је
укључивање бивших ученика школе у рад оркестра, чиме се употпуњује састав оркестра и пружа могућност ученицима да, кроз извођење сложенијих оркестарских
композиција и композиција за симфонијски оркестар, стекну потребно искуство за даљи професионални развој. Такође, у истом циљу, неговаће се сарадња са
другим, школским, односно, омладинским оркестрима из земље и иностранства, настава у оквиру оркестарских кампова и концертне активности.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

ГУДАЧКИ
ОРКЕСТАР
Лакша дела
Тежа дела
Вивалди;
Концерти;
Кончерта гроса

ДУВАЧКИ
ОРКЕСТАР
Лакша дела
Тежа дела
Транскрипције

ОРКЕСТАР
ХАРМОНИКА
Лакша дела
Обраде
Транскрипције

II

III

IV

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Једна или више полифоних композиција – транскрипција.
Уочавање и праћење теме кроз гласове, рад на
одговарајућој артикулацији, упознавање са различитим
стиловима музике
и начином и смислом разноврсног музицирања.
КОМАДИ
Комади по слободном избору или циклична композиција:
(свита, сонатина и сл.) Обрада виртуознијих композиција,
рад на темпу и ритмичком усаглашавању. Развијање и
неговање способности слушања своје и осталих деоница у
циљу логичног уобличавања целокупне тонске слике.

Прецизно интонирање и прилагођивање јачине и боје
тона осталим члановима ансамбла. Усавршавање
способности за заједничким узицирањем.
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.

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Једна или више полифоних композиција – транскрипција.
Уочавање и праћење теме кроз гласове, рад на
одговарајућој артикулацији, упознавање са различитим
стиловима музике
и начином и смислом разноврсног музицирања.
КОМАДИ
Комади по слободном избору или циклична композиција:
(свита, сонатина и сл.) Обрада виртуознијих композиција,
рад на темпу и ритмичком усаглашавању. Развијање и
неговање способности слушања своје и осталих деоница у
циљу логичног уобличавања целокупне тонске слике.

Начин остваривања
садржаја програма
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.
Начин провере остварености циљева:
Јавни наступи, учествовање на такмичењима

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.
Начин провере остварености циљева:
Јавни наступи, учествовање на такмичењима

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.
Начин провере остварености циљева:
Јавни наступи, учествовање на такмичењима

Активност
ученика

Активно
учествује у
раду кроз
свирање и
учествовање у
дискусији,
практично
примењује
знања
стечена у
оквиру овог
предмета и
предмета са
којима је
читање с листа
у корелацији,
изграђује
способност
за
самопроцену
напретка.
Запажа,
упоређује,
примењује,
повезује знања
са другим
областима.
Дискутује и
активно
приступа
савладавању
музичког
израза на часу.

Корелација

Главни предмет – инструмент, читање с листа, камерна музика, страни језици, историја уметности, историја музике, контрапункт, хармонија

Захтеви:

Највећи број ученика који се из редова средње школе определи за професионално бављење музиком свира у оркестрима, стога значај
часова оркестра мора бити јасан не само диригенту и ученицима већ и њиховим професорима главног предмета. Професор може да
оцењује и квалитет свирања у току године. За овакву врсту провере је најпрецизније свирање композиције у квартету, квинтету итд. у
зависности од састава оркестра
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ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (ИНСТРУМЕНТ ИЛИ СОЛО ПЕВАЊЕ)

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС)
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 часа недељно, 99 часова годишње)
ВИОЛИНА
Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
25
17
16
25
17
16
23
16
16
23
17
15
0
16
16
0
13
12
3
3
2
6
6
6
105
105
99

Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Ј.С.Бах
Техничке вежве
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН
ВИОЛА

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
17
17
16
17
17
16
16
16
15
17
17
16
16
16
15
13
13
12
3
3
3
6
6
6
105
105
99

Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Ј.С.Бах
Техничке вежве
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН
ВИОЛОНЧЕЛО
Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Ј.С.Бах
Техничке вежве
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
17
17
16
17
17
16
16
16
15
17
17
16
16
16
15
13
13
12
3
3
3
6
6
6
105
105
99
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КОНТРАБАС
Модул/област
Лествице
Литература
Школе
Етиде
Сонате/Свите
Концерти
Комади
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
15
15
13
15
15
13
15
15
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
105
105
99

Циљеви и задаци:
Садржај програма у настави гудачких инструмената обезбеђује наставак и надградњу едукације
ученика у његовом оспособљавању за укључење у професионалну делатност а такође и за даљи наставак
школовања. На часовима се подразумева перманентан рад на усавршавању меморије и музичког слуха;
развијање инструменталне технике кроз музику као средства музичког израза; развијање и усавршавање
вештине музичког начина размишљања и развијање способности за концертну делатност као и смисао за
заједничко музицирање; развијање афинитета према импровизацији, као једном од начина развоја
музичког мишљења
Циљ главног предмета је припремање ученика за професионалну делатност, као и проналажење и
планирање педагошких поступака помоћу којих ће се оптимално подстицати развој индивидуалних
квалитета ученика. Затим, усавршавање меморије и музичког слуха, неговање културе извођачких
покрета., упознавање ученика са стиловима свих музичких раздобља и оспособљавање за даље школовање
и усавршавање, као и оспособљавање за самостално креирање интерпретације дела различитих стилова.
Нарочито треба обратити пажњу на развој технике десне руке, развијање и усавршавање вештине
музичког начина размишљања. Посебно радити на култивисању тона (интонација, дупли тонови,
контрола динамике, нијансирање) и меморије, као и на развоју основних одлика стилских епоха. Рад на
развијању радне дисциплине изискује систематичност, студиозност и апсолутну посвећеност.
Начин остваривања програма:
Педагог мора да сагледа у потпуности личност ученика са којим ради, његове психофизичке
способности, и да му помогне при професионалном опредељењу и усмеравању. Он планира и
индивидуални програм за сваког ученика водећи рачуна о поступности у повећавању захтева и
хармоничном развоју ученикових инструменталних и музичких способности. Програми обухватају
различита стилска раздобља и обезбеђују могућност систематичног и поступног савладавања
инструментално-извођачких и креативних захтева, у складу са приципом јединства развоја музичких и
техничких компоненти код ученика.
Посебан део у настави су припреме ученика за такмичења. Она могу бити веома корисна као подстицај
у раду, као мотив за већи број одговорних јавних наступа.

393

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
Захтеви:
II разред:
Две смотре годишње (новембар и март) .
- прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета;
- друга смотра (смотра етида)- обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације.
Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама.
Програм годишњег испита се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера,од
којих је једна Кројцерова (од броја 10), концертa (I или II и III став) или целe сонатe и једнoг дела мале
форме.
Испитни програм се изводи напамет.
III разред:
Две смотре годишње (новембар и март).
-прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета -лежећих,
бацаних, скачућих и комбинованих потеза;
-друга смотра (смотра етида) - обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације у
двозвуцима.
Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама.
Програм годишњег испита се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, од
којих је једна Кројцерова у двозвуцима, концерт (I или II и III став) или цела соната и једна дело мале
форме.
Испитни програм се изводи напамет.
IV разред:
Две смотре годишње (новембар и март) .
- прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета -лежећих,
бацаних, скачућих и комбинованих потеза;
- друга смотра (смотра етида) - обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације у
двозвуцима.
Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама.
Програм годишњег испита се састоји од две етиде различитог карактера, целог концерта, виртуозног
комада и једног дела домаћег аутора.
Испитни програм се изводи напамет.
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ГИТАРА
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 часа недељно, 99 часова годишње)
Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Ј.С.Бах
Техничке вежве
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
17
17
16
17
17
16
16
16
15
17
17
16
16
16
15
13
13
12
3
3
3
6
6
6
105
105
99

Циљеви и задаци:
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 и подстицање и развијање способности за концертну
делатност.
На часовима гитаре ученици треба да прошире знања о музици за гитару и лауту кроз разне епохе.
Такође, потребно је да развију професионални приступ изучавању и раду на музичким делима и оспособе
се за самостални рад на композицији и самостално креирање итерпретације. Задаци наставника су да
помогну ученицима у развијању техничких способности кроз рад на скалама, акордима и специфичним
техничким вежбама, затим да упознају ученике са значајним делима, композиторима и извођачима
користећи доступне снимке, и да их усмере према професионалној делатности.
Начин остваривања програма:
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 – нпр. 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. О
избору композиција 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.
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Захтеви:
II разред:
Обавезни минимум програма: осам етида, осам комада, два циклична дела.
Испитни програм: скала са вежбама и каденцама изведена на више различитих начина и у потребном
темпу, две етиде, циклично дело, комад.
Испитни програм се изводи напамет.
III разред:
Обавезни минимум програма: осам етида, осам комада, два циклична дела.
Испитни програм: скала са вежбама и каденцама изведена на више различитих начина и у потребном
темпу, две етиде, два става Баха, циклично дело, комад.
Испитни програм се изводи напамет.
IV разред:
програм завршног испита: једна концертна етида, први став сонате, два става Баха, Композиција домаћег
аутора, комад.
Испитни програм се изводи напамет.
КЛАВИР
I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Модул/област
Лествице и акорди
Етиде
Техника свирања клавира
Велика форма
Полифоне композиције
Комади
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
15
15
14
26
26
22
2
2
2
25
25
24
17
17
16
17
17
18
3
3
3
105
105
99

Циљеви и задаци:
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).
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Начин остваривања програма:
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 извођених композиција).
Постизање вештине извођења полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у полиритмичким
комбинацијама. Рад на развијању унутрашњег и спољашњег слуха помоћу примера и задатака
прилагођених учениковим индивидуалним способностима. Унапређивање извођачке вештине "певања" на
клавиру изучавањем композиција полифоне структуре (трогласних и лакших четворогласних) и
композиција са романтичарском кантиленом. Усавршавање вештине извођења полиритмичких тешкоћа
свирањем лествица у полиритмичким комбинацијама. Обогаћивање учениковог такмичарског искуства
(за ученике који испољавају такмичарску амбицију и натпросечну извођачку способност).
Захтеви:
II разред:
-

обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма
обавезна 2 јавна часа у току школске године
годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма

У другом разреду средње музичке школе радити на: унапређивању технике свесног меморисања
композиција, као и на даљем развоју вештине разумевања и извођења музичке фразе; постизању вештине
извођења полифоније, уз развој активности унутрашњег и спољашњег слуха, према индивидуалним
способностима ученика; изградњи музичке фантазије и профилирање критеријума у области музичке
естетике.
III разред:
-

обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма
обавезна 2 јавна часа у току школске године
годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма

У трећем разреду средње музичке школе радити на: даљем унапређивању технике свесног меморисања
композиција, као и на даљем развоју вештине разумевања и извођења музичког дела; унапређивању
ефикасности извођачког апарата, радом на техничким вежбама и композицијама са различитим
техничким, артикулационим и агогичким захтевима; изградњи музичке фантазије и профилирању
критеријума у области музичке естетике.
IV разред:
-

обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма
обавезна 2 јавна часа у току школске године
годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма

У четвртом разреду средње музичке школе радити на: унапређивању технике свесног меморисања
композиција, као и вештини разумевања и извођења музичког дела; даљем унапређивању ефикасности
извођачког апарата радом на техничким вежбама и композицијама са различитим техничким,
артикулационим и агогичким захтевима; изградњи музичке фантазије и профилирању критеријума у
области музичке естетике; проширивању знања из области музичке теорије и радити на учениковом
самосталном повезивању и примењивању стеченог знања у извођачкој пракси; припремању ученика за
даље школовање.
Врсте активности које ће се додатно остварити на одсеку одређене су индивидуалним способностима и
интересовањем ученика.
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ХАРМОНИКА
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Модул/област
Лествице
Полифоне композиције
Сонате
Оригиналне композиције
Композиције цикличног облика
Транскрипције
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
20
20
20
17
17
15
17
17
15
15
15
15
17
17
15
15
15
15
4
4
4
105
105
99

Циљеви и задаци:
Развој на усавршавању техничких и музичких елемената као нераздвојне целине. Развој на
примени разних начина извођења артикулације, 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.
Начин остваривања програма:
На часовима хармонике ученици раде на усавршавању техничких и музичких елемената као
нераздвојне целине, затим на усавршавању примене разних начина извођења артикулација, динамике и
регистара у зависности од стила и карактера композиција, на подстицању извођачких способности
ученика, као и на развијању музичког укуса и љубави према музичким остварењима разних праваца. Циљ
наставе је усавршавање јединства музичког и техничког код ученика кроз упознавање комплетне
личности ученика, његових општих психофизичких особина. Наставни програм за хармонику је већим
делом оригинално конципиран на основу искустава стечених у раду и на основу одговарајућих резултата
добијених у нашој земљи, а делимично оријентисан и према програмским захтевима за остале
инструменте.
Лепота тона на сваком инструменту представља вредност, па стога и посебну пажњу треба посветити
и неговању тона уз помоћ технике прстију и меха. Рад на техници меха треба ускладити према одређеној
артикулацији, стилу и комплетном музичком изражавању. Постизање одређеног темпа левом и десном
руком, кроз уједначен рад прстију у техничким вежбама и етидама, такође треба да служи квалитетнијем
музичком доживљају. Употреба регистара треба да буде правилно постављена, у односу на поједине
музичке и техничке захтеве. Упознавање и примена мелодијског баритон баса доприноси квалитетнијем и
адекватнијем извођењу оригиналних и транскрибованих, посебно полифоних композиција, уз обавезно
теоријско и практично познавање склопова и функција акордских стандард басова. Посебну пажњу треба
обратити транскрибовању композиција које се, захваљујући примени поменутог мелодијског баса,
односно проширеном обиму басова стране инструмента, могу изводити читањем из оригиналне
литературе, као нпр, поједине Крамерове етиде, Скарлатијеве сонате, Бахове клавирске и оргуљске
композиције и друго.
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Захтеви:
II разред:
Рад на подстицању извођачких способности ученика у зависности од стила и карактера композиције.
Полифона композиција прилагођена индивидуалним способностима ученика, али унапређена у односу на
предходне задатке из ранијих разреда. Такође, треба сагледати способности ученика и радити на
мотивацији истрајаног рада, ради квалитетнијег музичког изражавања. Оригиналне композиције за
хармонику доносе нове различите ознаке у нотама и техничке елементе које ученик треба да савлада.
III разред:
Лепота тона која се постиже уз помоћ технике прстију и меха, као стални задатак доноси потпунији
музички доживљај. Рад на постизању одређеног темпа и уједначености леве и десне руке. Треба радити на
стабилности меморије, метрике, ритма, квалитета тона, формирању критичког запажања и формирање
самосталности у раду. Афирмација инструмента кроз сарадњу са различитим инструментима у камерним
ансамблима.
IV разред:
Естетско и и интелектуално васпитање кроз музичку традицију нашег народа као и музичко наслеђе
других народа треба да употпуни стечено знање током музичког школовања ученика. Постављена
извођачка способност инструменталисте широког познавања разне литературе и неисцрпно истраживање
вредности.
У току школске године обавезна је једна провера технике сваког ученика у децембру где се изводе
скале са свим елементима за трећи разред средње музичке школе и две етиде са различитом техничком
проблематиком.
У јуну испитни програм
I -III разред:
- две етиде
- једна полифона композиција
- једна циклична композиција
- једна композиција по избору.
IV разред:
- једна концертна етида
- једна полифона композиција
- једна циклична композиција
- две композиција по избору различитог карактера.
Испитни програм изводи се напамет.
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ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ФЛАУТА, КЛАРИНЕТ, САКСОФОН)
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
ФЛАУТА
Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
12
12
10
12
12
10
17
17
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
4
4
105
105
99

Модул/област
Лествице
Техничке вежбе
Етиде
Сонате
Концерти
Композиције за извођење
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Обавезни минимум програма:
а) четири пута све скале по квинтном кругу (истоимени дур и мол);
б) на сваком часу најмање по једна тонска и техничка вежба, по избору наставника;
в) две збирке етида, односно четири етиде месечно;
г) две сонате;
д) четири комада;
ђ) два концерта.
У оквиру наставног плана и програма обухваћена је основа свирања на ПИКОЛО ФЛАУТИ,
прилагођавање специфичној по- ставци усника на уснама, упознавање са свим тоновима из звучног обима
инструмента, њихово изједначавање по боји, јачини и квалитету, као и стицање основних вештина у
техници свирања пиколо флауте кроз свирање скала, техничких вежби, етида, композиција за извођење и
лакших примера из оркестарске литературе.
КЛАРИНЕТ
Модул/област
Лествице
Етиде
Концерти/Сонате
Композиције за извођење
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
25
25
16
26
26
24
25
25
40
25
25
16
4
4
3
105
105
99

Обавезни минимум програма
а) три комада;
б) к онцерт (Штамиц, Хофмајстер, К. М. Вебер, Крамарж, К. М. фон Вебер...)
У другом полугодишту IV разреда, када су ученици већ добро савладали проблеме на кларинету,
упознају се са БАС КЛАРИНЕТОМ и његовим техничком могућностима. Техника дирки и усник су исти као
и код кларинета, разлика је у величини и звуку - бас кларинет звучи за октаву ниже од кларинета.
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САКСОФОН
Модул/област
Лествице
Етиде
Композиције за извођење
Концерти/Сонате
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
25
25
16
25
25
24
25
25
16
26
26
40
4
4
3
105
105
99

Циљеви и задаци:
Развој технике дисања и развој поставке функционалне и флексибилне амбажуре. Развој
култивисања тонова и технике прстију. Оспособљавање ученика да основним одликама стилских епоха
може да прилагоди сопствену индивидуалност. Усмеравање ученика ка солистичком, камерном и
оркестарском извођењу.
Током четворогодишњег школовања у средњој музичкој школи, неопходно је обратити пажњу на све
елементе које је потребно савладати како би се омогућио правилан развој ученика. Посебно је значајан
континуиран рад на специфичностима дувачких инструмената као што су интонација, квалитет тона,
изједначеност регистара, ударци језиком и контрола. У односу на узраст ученика, веома је битно
одржавање и развој физичке кондиције ученика, односно проширивање његовог дисајног капацитета кроз
одговарајуће физичке вежбе и вежбе за дисање.
Начин остваривања програма:
Наставник треба да изабере одговарајући програм према способностима и афинитету сваког
ученика кроз који ће се најбоље развијати његова техника, музикалност, фразирање, начин мишљења и
обликовање дела, и који ће му омогућити хармоничан развој. Поред тога, веома је корисно вежбање
меморије кроз учење напамет, како дела из литературе, тако и етида, као и подстицање рада на
импровизацији.
У праћењу развоја ученика, веома значајну улогу имају смотре, јавни наступи и такмичења.
Препоручљиво је да школа организује смотру техникепо разредима на којој би требало да наступе сви
ученици кроз сва четири разреда средње школе. Ученик који не покаже задовољавајући успех на смотри
технике, требало би да је понови. У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по
два наступа у полугодишту.
У односу на способности ученика, његов рад и напредак, наставник може да определи ученика за
учешће на неком од такмичења. Међутим, радећи на такмичарском програму, никако не би требало
занемарити рад на основним елементима предвиђеним програмом за одговарајући разред, како не би
дошло до стагнације ученика.
На свим јавним наступима, смотри и испиту треба тежити да се програм изводи напамет.
Захтеви:
У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по два наступа у полугодишту.
II - IV разред:
Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим
композицијама.
Годишњи испит се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, дела за
извођење уз пратњу клавира. Програм се изводи напамет.
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ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ТРУБА, TРОМБОН, ХОРНА)
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
ТРУБА

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
15
3
3
25
32
30
16
32
30
25
30
30
16
4
4
4
4
6
105
105
99

Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Техника свирања трубе
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН
ТРОМБОН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
24
15
14
24
25
24
24
16
16
25
24
25
16
15
4
4
4
4
6
105
105
99

Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Техника свирања тромбона/кључеви
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН
ХОРНА

Модул/област
Лествице
Етиде
Комади
Концерти
Сонатни облик
Техника свирања тромбона/кључеви
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
24
15
14
24
25
24
24
16
16
25
24
25
16
15
4
4
4
4
6
105
105
99

Циљеви и задаци:
Ширење опсега, развој усавршавања свирања интервала, контрола тона у шеснаестинкама и
секстолама, контрола квалитета тона код акцента у легату и код мартелата и контрола тона у ppp и fff.
Развој на извођењу легато интервала до дуодециме.
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Начин остваривања програма:
Током четворогодишњег школовања у средњој музичкој школи, неопходно је обратити пажњу на
све елементекоје је потребно савладати како би се омогућио правилан развој ученика. Посебно је значајан
континуиран рад на специфичностима дувачких инструмената као што су интонација, квалитет тона,
изједначеност регистара, ударци језиком и контрола. У односу на узраст ученика, веома је битно
одржавање и развој физичке кондиције ученика, односно проширивање његовог дисајног капацитета кроз
одговарајуће физичке вежбе и вежбе за дисање.
Предложена литература за дувачке инструменте само је путоказ наставницима за сваки разред у
смислу тежине и обима дела уз поступно повећавање захтева и не искључује могућност избора сличних
дела других аутора. Наставник треба да изабере одговарајући програм према способностима и афинитету
сваког ученика кроз који ће се најбоље развијати његова техника, музикалност, фразирање, начин
мишљења и обликовање дела, и који ће му омогућити хармоничан развој. Поред тога, веома је корисно
вежбање меморије кроз учење напамет, како дела из литературе, тако и етида, као и подстицање рада на
импровизацији.
Захтеви:
Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим
композицијама.
У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по два наступа у полугодишту.
Програм годишњег испита:
II разред:
- Једна дурска и једна молска скала по програму;
- Две етиде различитог карактера;
- Комад са клавиром.
Композиција са клавиром се изводи напамет.
III разред:
- Једна дурска и једна молска скала са доминантним трозвуцима и умањеним четворозвуцима;
- Две етиде различитог карактера;
- Два оркестарска сола;
- Композиција са клавиром.
Композиција са клавиром се изводи напамет.
IV разред:
- Једна етида цикличног карактера;
- Концерт - најмање троставачни;
- Комад виртуозног карактера;
- Композиција југословенског или словенског аутора.
Једна од наведених композиција се изводи напамет.
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УДАРАЉКЕ
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
ДОБОШ

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
15
3
3
25
32
30
16
32
30
4
4
6
105
105
99

Модул/област
Техничке вежбе
Етиде
Комади
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН
КСИЛОФОН И МАРИМБА

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
24
15
14
24
25
24
25
24
25
16
15
4
4
6
105
105
99

Модул/област
Лествице
Техничке вежбе
Етиде
Комади
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН
ТИМПАНИ

Модул/област
Техничке вежбе
Етиде
Комади
Испитни програм/припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
24
15
14
24
25
24
24
16
16
4
4
6
105
105
99

Циљеви и задаци (за све ударачке инструменте):
Развијање способности извођења на свим ударачким инструментима; Развијање техничких
елемента потребне за овладавање инструментима; Развијање способности ученика ка разликовању
музичких стилских одлика у различитим временским периодима; Развијање извођачке технике: музичка
фраза, прецизно извођење сваке ритмичке фигуре; Развијање способности ученика да разликује и изводи
различите карактере ритмичких токова и пулсације; Упознавање стилских праваца у музици;
Развијање способности ученика да изводи разноврсни репертоар на удараљкама као солиста,
камерни музичар и члан оркестра.
Рад на упознавању са историјским развојем удараљки од њиховог настанка преко њиховог
развоја до данас; Рад на упознавању свих ударачких инструмената, њиховог склопа и употребе;
Рад на упозновању извођачке технике; Рад на упознавању стилских праваца у музици; Рад на способности
ученика да изводи разноврсни репертоар на удараљкама као солиста, камерни музичар и члан оркестра
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Начин остваривања програма удараљки:
Наведене методолошке јединице обухватају све музичко-техничке захтеве који су као
задатак неопходни да се савладају. У складу са овим начињен је и избор из светске литературе за
УДАРАЉКЕ који укључује: школе, збирке техничких вежби и студија, етиде, комаде и композиције
слободне форме. Дата литература најистакнутијих светских педагога и композитора за удараљке, настала
је у различитим временским периодима, самим тим ученици могу да упознају стилске правце у музици.
Остављено је довољно простора и за индивидуално проширење ове литературе, о чему одлучује
сваки наставник посебно уколико је поједини ученик савладао и превазишао оквире наведеног садржаја. У
оваквим случајевима наставник се обавезно мора руководити музичко-техничким захтевима који
одговарају програму разреда у коме је ученик као и његовој музичко-техничкој зрелости.
Мада су неке од поменутих композиција обраде за ударачке, углавном мелодијске инструменте, оне
значајно доприносе делу програма који се бави познавањем одређених стилских праваца. Градиво је
систематизовано према техничким и музичким захтевима и прилагођено је изучавању и савлађивању уз
редован и континуиран рад.
Захтеви:
Обавезни минимум програма: а) све скале, техничке вежбе и акорде по програму;
б) по шест етиде за сваки инструмент;
в) по две композиције за извођење по инструменту.

Програм годишњег испита:

II и III разред:
Добош
1) Две етиде - једна може да буде соло комад;
2) Један комад уз пратњу клавира.
Тимпани
1) Једна соло етида;
2) Један комад уз пратњу клавира.
Вибрафон-ксилофон-маримба
1) Соло етида - избор инструмента;
2) Соло комад уз клавир - различит инструмент од соло етиде.
Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за виврафон, ксилофон и маримбу напамет

IV разред:
Добош
1) Соло композиција;
2) Композиција уз пратњу клавира која може бити саставни део свите или концерта..
Тимпани
1) Соло композиција;
2) Композиција уз пратњу клавира која може бити саставни део свите или концерта.
Вибрафон-ксилофон-маримба
1) Две соло композиције;
2) Две композиције уз пратњу клавира (комад, свита, соната или концерт).

Испитни програм се свира за добош и тимпане из нота, а за виврафон, ксилофон и маримбу напамет
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СОЛО ПЕВАЊЕ
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Модул/област
Вокализе
Стари мајстори
Песма
Арија из ораторијума, мисе или кантате
Оперска арија
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
31
30
34
31
31
33
31
9
17
5
17
22
4
4
10
105
105
99

Циљеви и задаци:
Овладавање певачким апаратом и механизмом који учествује у формирању тона, техником дисања
и правилним певачким ставом. Овладавање гласовном импостацијом што је услов за очување здравог
гласа Рад на развијању опсега и покретљивости гласа кроз сложеније техничке вежбе и употребљавању
даха у динамичком нијансирању мелодије. Развијање вишегласног (двогласног) певања, музицирањем у
камерном ансамблу. Развијање камерног и хорског музицирања. 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.
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 динамичком нијансирању у
оквиру вежбе као фразе.
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 природу и олакшати емисију тона користећи искључиво снагу
даха и природну резонанцу за добијање звука. Ниво техничке спремности и гласовне стабилности ученика
проверити на јавном наступу водећи рачуна о сценском изразу као посебном таленту, па најбоље ученике
усмерити ка даљем школовању и усавршавању.
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Захтеви:
II разред:
- Овладавање композицијама са текстом.
- Рад на дугим и изједначеним фразама.
- Упознавање са различитим стиловима кроз соло песме.
Децембар – смотра, једна вокализа, један стари мајстор и једна соло песма.
Јун – испит,према захтевима плана и програма.
III разред:
- Рад на развијању опсега и покретљивости гласа кроз сложеније техничке вежбе
- Употреба даха у динамичком нијансирању мелодије
- Упознавање са различитим музичким стиловима кроз ораторијуме и оперске арије.
Децембар – смотра, један стари мајстор и две соло песме.
Јун - испит,према захтевима плана и програма.
IV разред:
Програм рада се прилагођава амбицијама ученика:
- Са ученицима који желе да наставе са соло певањем на факултету ради се на сублимацији свега
наученог, инсистира се на дугим фразама, изразу и композицијама различитог карактера.
- Ученици који желе да заврше са школовањем гласа прелази се што више програма prima vista и ради
се на овладавању програмом за испит.
Децембар – смотра, један стари мајстор и две соло песме.
Јун – испит,према захтевима плана и програма.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
4) МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

разреди
Ред.бр.

2

Назив предмета

3

4

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

/

/

/

/

/

/

1

Солфеђо

2

Клавир - „А" програм

/

/

/

/

/

/

3

Клавир - „Б" програм

2

70

2

70

2

66

4

Свирање хорских партитура

3

105

2

70

2

66

5

Дириговање

1

35

1

35

2

66

6

Аудио-визуелна техника

1

35

3

105

2

66

7

Увод у компоновање

/

/

2

70

2

66

7

245

10

350

11

363

Укупно:

407

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ:СОЛФЕЂО ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

105

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање извођења и тумачење музике.
Континуирани развој музикалности и музичке писмености. Корелација и интеракција садржаја рада на настави солфеђа са
садржајима на настави хора и свим другим видовима теоретске наставе. Развој музикалности и музичке писмености и поставке
основа за даљи рад на изучавању теоријских дисциплина у настави музике, хармоније, анализе музичког облика, контрапункта,
аранжирања, компоновања.
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног записа, затим развијање
спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са
садржајем рада теоретске наставе. Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим, методологија и садржаји програма
усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом
инструменту) на основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да одсвирају, а
теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Начин остваривања програма предмета:
Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на почетку часа), певање са
листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих - једног часа дужи рад на ритму, следећег на мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са
равномерним читањем). У области интонирања и опажања сугерисати опажање основних тонова (на целој клавијатури), чиме се развија тонални начин мишљења и
опажања истим редоследом као код увођења хро-матских тонова којим су се појављивали на прелазу из модалности у дур-мол систем. Интонирање интервала и
акорада везује се за тоналитет и за камертон. Рад на штимовима (интонирању и опажању тоничног трозвука на основу датог камертона) треба неговати још од
основне музичке школе.

Модул / област

Циљеви учења за
предмет или исход

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

- Разумевање садржаја
музике и оспособљавање
за опажање, извођење и
тумачење музике

Индивидуални и групни
рад,вербалнотекстуална метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака

Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал

- оспособљавање за
опажање и извођење
- развијање
функционалног
мишљења
- рад на развоју
апсолутног слуха

Индивидуални и групни
рад,вербалнотекстуална метода
Провера остварености
циљева усмено, писмено
и преко домаћих
задатака.

Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал

МЕЛОДИКА
Једногласно певање
- Поставка алтерација у тоналитетима са мање предзнака;
- обнављање и поставка тоналитета до седам предзнака, дијатоника и хроматске
скретнице; - дијатонске модулације и мутације; тоналитети прве
квинтне сродности; - упознавање модуса (певање лествица и каденци дорског,
фригијског, лидијског и миксолидијског модуса); - певање срп. нар. песама с текстом.
- Двогласно и трогласно певање
Двогласни примери: дијатоника и дијатонске модулације;
- хомофоне композиције и канони (примери из литературе);
- трогласни примери: дијатоника, канони и примери у вези са радом на харм. везама.

ИНТОНИРАЊЕ И ОПАЖАЊЕ
Опажање основних тонова (према каденци Це- дура) и хроматских тонова ФИС и БЕ у
целом регистру клавијатуре;
- опажање апсолутних висина (као у I разреду) од де1 до де2 ;
- опажање двозвука у тоналитетима који се обрађују;
- примена мутација и модулација (према примерима за двогласно певање);
- опажање и интонирање штимова према камертону ;
- опажање и интонирање четворозвука на I, V и VII ступњу са разрешењем;
- хармонске везе: троглас и четвороглас, строге и слободне везе акорада у
тоналитетима до четири предзнака (главни и споредни ступњеви)

РИТАМ
Равномерно читање (до 120 удара у минуту) инсерата из
ли- тературе, са и без промене кључева; - ритмичке врсте и фигуре: троделни ритмови
и дуола; - осмоделна подела и мала триола;
- народни ритмови са једним и два тродела, а са применом промера из музичког
фолклора;
- промене врсте такта: изједначавање трајања дводелне са троделном јединицом
бројања.

- развијање правилног
ритмичког
разумевања музичког
текста
- течно и тачно ритмичко
читање

ДИКТАТИ

- развијање способности
записивања музичког
текста, функционалног и
интервалског начина
мишљења и музичке
меморијe

Записивање апсолутних висина у обиму октаве; - записивање двозвука са применом
мутација и модулација (према примерима за двогласно певање);
- једногласни мелодијско- ритмички диктат: алтерације и модулације;
- записивање српских народних песама са текстом (класични и народни ритмови);
- двогласни диктати - према градиву из мелодике.

Индивидуални и групни
рад,вербалнотекстуална метода
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода
Провера остварености
циљева усмено и
писмено.

Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар - смотра
Једногласни мелодијски диктат до два предзнака са
стабилним алтерацијама.
Двогласни мелодијски диктат – дијатоника.
Мелодијска етида до четири предзнака са стабилним
алтерацијама.

Испит:

Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал
Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал

Писмени део: Једногласни и двогласни диктат из оквира градива, као и
записивање хармонских веза
Усмени део:
Ритмичка етида за читање са листа;
Мелодијска етида за певање са листа
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Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

105

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање извођења и тумачење музике.
Континуирани развој музикалности и музичке писмености. Корелација и интеракција садржаја рада на настави солфеђа са
садржајима на настави хора и свим другим видовима теоретске наставе. Развој музикалности и музичке писмености и поставке
основа за даљи рад на изучавању теоријских дисциплина у настави музике, хармоније, анализе музичког облика, контрапункта,
аранжирања, компоновања.
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног записа, затим развијање
спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са
садржајем рада теоретске наставе. Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим, методологија и садржаји програма
усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом
инструменту) на основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да одсвирају, а
теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Начин остваривања програма предмета:
Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на почетку часа), певање са
листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих - једног часа дужи рад на ритму, следећег на мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са
равномерним читањем). У области интонирања и опажања сугерисати опажање основних тонова (на целој клавијатури), чиме се развија тонални начин мишљења и
опажања истим редоследом као код увођења хро-матских тонова којим су се појављивали на прелазу из модалности у дур-мол систем. Интонирање интервала и
акорада везује се за тоналитет и за камертон. Рад на штимовима (интонирању и опажању тоничног трозвука на основу датог камертона) треба неговати још од
основне музичке школе.

Циљеви учења за
предмет или исход

Модул / област

Начин остваривања
садржаја програма

Активност
ученика

МЕЛОДИКА
Једногласно певање (виолински, бас и алт кључ)
- Алтерације: скокови у алтероване тонове (стабилне и лабилне алтерације) и
напуштање алтерованих тонова скоком;
- техничке вежбе: алтеровани акорди и њихова разрешења;
- поставка алт кључа (равномерно читање и певање примера из литературе);
- транспоновање из алт у виолински кључ и обрнуто, као и из бас у алт кључ и обрнуто;
- модулације у тоналитете прве и друге квинтне сродности (већи мелодијскоритмички захтеви) и у удаљене тоналитете; - примери из литературе за мутације и
модулације;
- српске и црногорске народне песме са применом хроматике.
- Двогласно и вишегласно певање
- Хомофони и полифони примери из литературе (период класицизма и барока);
- двогласне и вишегласне народне песме;
- трогласни примери у оквиру захтева из хармонских веза.

- Разумевање садржаја
музике и оспособљавање за
опажање, извођење и
тумачење музике

Индивидуални и групни
рад, вербалнотекстуална метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

ОПАЖАЊЕ И ИНТОНИРАЊЕ
Опажање основних и хроматских тонова (ФИС, БЕ, ЦИС, ЕС) у обиму од три октаве
(каденца Це-дура); опажање апсолутних висина и њихово записивање од а (мала
октава) до де2 ; систематизација штимова свих тоналитета, њихово опажање и
интонирање;
- опажање и интонирање септакорада са разрешењем;
- хармонске везе: троглас и четвороглас, строге и слободне везе акорада;
- опажање и записивање хармонских веза на главним и споредним ступњевима - до
четири акорда у низу;
- модулације

РИТАМ
Равномерно читање у алт кључу;
-парлато: обрада брзих и лаганих темпа, као и промене темпа и метра; полиритмија:
3:2, 2:3, 3:4, 4:3;
- народни ритмови са променом метра - преко примера из музичког фолклора.

ДИКТАТИ
Из градива мелодике: записивање према двотактима, према музичким фразама и
„вергл" диктат;
-двогласни диктати, усмени и писмени са алтерацијама и модулацијама;
-записивање српских народних песама са променом метра.

- оспособљавање за
опажање и извођење
- развијање функционалног
мишљења
- рад на развоју апсолутног
слуха

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено
и преко домаћих
задатака

- развијање правилног
ритмичког разумевања
музичког текста
- течно и тачно ритмичко
читање

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака.

- развијање способности
записивања муз.текста,
функционалног и
интервалског начина
мишљења и му.меморије

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода. Провера
остварености циљева
усмено и писмено.

Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни мелодијски диктат са фригијским квинтакордом и
наполитанским секстакордом и модулацијом у тоналитете 2.
квинтног срдоства (до четири предзнака).
Мелодијска етида са стабилним и лабилним алтерацијама у
тоналитетима другог квинтног сродства.

Испит:

Ученици
активно
учествују у
раду,
индивидуалн
о и групно,
анализирају
музички
материјал

Ученици
активно
учествују у
раду,
индивидуалн
о и групно,
анализирају
музички
материјал

Записивање апсолутних висина, двозвука и хармонских веза;
Мелодијско-ритмички диктат (модулације и алтерације); Парлато према годишњем градиву читање са листа;
Певање са листа једне српске народне песме са текстом; Мелодијски
пример - певање са листа у оквиру градива.

409

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево

Предмет:

СОЛФЕЂО

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

3 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

99

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање извођења и тумачење музике.
Континуирани развој музикалности и музичке писмености. Корелација и интеракција садржаја рада на настави солфеђа са
садржајима на настави хора и свим другим видовима теоретске наставе. Развој музикалности и музичке писмености и поставке
основа за даљи рад на изучавању теоријских дисциплина у настави музике, хармоније, анализе музичког облика, контрапункта,
аранжирања, компоновања.
Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења нотног записа, затим развијање
спосбности записивања музичког текста и тока са свим елементима за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са
садржајем рада теоретске наставе. Рад на развоју апсолутног слуха. Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и
музичке писмености синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим, методологија и садржаји програма
усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу слушног музичког садржаја и, супротно, замишљање звука (гласом и на свом
инструменту) на основу увида у нотни текст. Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да одсвирају, а
теоретичари да буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина.

Начин остваривања програма предмета:
Организација часа солфеђа умногоме доприноси успешној реализацији програма. Предлаже се устаљени рад на опажању и интонирању (на почетку часа), певање са
листа и диктат (мелодијски и ритмички, а са комбиновањем истих - једног часа дужи рад на ритму, следећег на мелодици) и ритмичко читање (у комбинацији са
равномерним читањем). У области интонирања и опажања сугерисати опажање основних тонова (на целој клавијатури), чиме се развија тонални начин мишљења и
опажања истим редоследом као код увођења хро-матских тонова којим су се појављивали на прелазу из модалности у дур-мол систем. Интонирање интервала и
акорада везује се за тоналитет и за камертон. Рад на штимовима (интонирању и опажању тоничног трозвука на основу датог камертона) треба неговати још од
основне музичке школе.

Циљеви учења за
предмет или исход

Модул / област
МЕЛОДИКА
Рекапитулација градива кроз примере из литература и инструктивне вежбе;
-хроматске и енхармонске модулације (информативно);
- алтеровани акорди и њихова разрешења (техничке вежбе и приказ преко инсерата из
литературе);
- једногласно и двогласно
певање српских народних песама (промене метра и коришћење хроматских промена);
- двогласно и вишегласно певање модулација, мутација и алтерација;
- примена хармонских веза у трогласним и четворогласним примерима из литературе;
поставка тенор кључа (равномерно читање и певање илустративних примера;
- транспоновање из тенор кључа у виолински и бас кључ и обрнуто

ИНТОНИРАЊЕ И ОПАЖАЊЕ
Опажање основних и хроматских тонова (према примерима из мелодике);
- опажање слободних двозвука у тоналитету и од камертона;
- хармонске везе: уски и широки слог, слободно и строго везивање акорада: дијатоника
са септакордима и дијатонске модулације;
- опажање модуса и модалних елемената (усмени диктат и анализа).

РИТАМ
Равномерно читање: тенор и алт кључ ; - ритмичко читање: брза и лагана темпа;
- све врсте триола и друге неправилне ритмичке групе (квинтола, секстола);
- обнављање целокупног градива и проширивање знања из области промене метра и
темпа;
- неправилне ритмичке групе: све врсте триола, квинтоле и секстоле;
- читање примера из литературе.
ДИКТАТИ
Записивање српских народних песама са текстом (хроматске промене, елементи
мутација), силабичне и мелизматичне песме;
- мелодијско - ритмички диктат (према музичким фразама) из градива мелодике;
- двогласни диктат, дијатоника, хроматске секвенце и пролазнице, модулације и
мутације, као и алтерације;
- ритмички диктат: промене метра и метричких јединица.

- Разумевање садржаја
музике и
оспособљавање за
опажање, извођење и
тумачење музике Разумевање садржаја
музике и
оспособљавање за
опажање, извођење и
тумачење музике

Начин остваривања
садржаја програма

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака

- оспособљавање за
опажање и извођење
- развијање
функционалног
мишљења
- рад на развоју
апсолутног слуха

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено и
преко домаћих задатака.

- развијање правилног
ритмичког
разумевања музичког
текста
- течно и тачно
ритмичко читање

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода
Провера остварености
циљева усмено и преко
домаћих задатака

- развијање
способности
записивања музичког
текста,
функционалног и
интервалског начина
мишљења и музичке
меморије

Индивидуални и групни
рад,вербално-текстуална
метода.
Провера остварености
циљева усмено, писмено и
преко домаћих задатака.

Корелација

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Захтеви:

Децембар – смотра
Једногласни и двогласни диктат према захтевима
за пријемни испит на Музичкој академији.

Испит:

Активност
ученика
Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал
Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал
Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал
Ученици
активно
учествују у раду,
индивидуално и
групно,
анализирају
музички
материјал

Једногласни и двогласни диктат из оквира градива (према захтевима за упис на
музичке студије);
записивање народне песме са текстом према певању наставника;
Парлато - из оквира градива из ритма;
Мелодијска етида за певање са листа (према захтевима за упис на музичке студије).
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ПРЕДМЕТ: КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
Предмет:

КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ
ОДСЕК:
КЛАВИР - „ А" ПРОГРАМ

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

70

66

индивидуални

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013
Рад на развоју и унапређивању извођачке технике радом на техничким вежбама и композицијама са различитим
техничким, артикулационим и агогичким захтевима. Унапређивање способности разумевања и извођења
полифоније, уз развој активности унутрашњег и спољашњег слуха, у зависности од ученикових индивидуалних
способности. Радити на развоју разумевања и интерпретације музичке фразе и целине музичког дела, на
изградњи и профилирању критеријума у области музичке естетике, као и на постизању корелације између
музичке теорије и извођачке праксе. Оспособљавање ученика за даље школовање.
Рад на извођачкој техници, рад на техничком нивоу треба да буде у функцији успешнијег овладавања других
теоретских дисциплина

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:
За музичког сарадника клавир спада у групу општестручних предмета и заједно са солфеђом, хармонијом и музичким облицима заузима једно од
централних места. Програми обухватају више подручја: скале, свирање каденци, етиде, техничке вежбе, полифонију, сонатну форму, варијације, ронда,
комаде разних аутора и стилова, транспоновање једноставних вежби или акорада, читање са листа, четвороручно свирање или свирање на два клавира.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

Начин остваривања
садржаја програма

II

III

IV

Дијатонске и
хроматске лест. Кроз
четири октаве, у
шеснаестинама, у
размаку октаве
паралелно и
супротно. У размаку
терце кроз четири
октаве.
Квинтакорди и
септакорди у малом
и великом
разлагању кроз
четири октаве.
Аутентична каденца
- уски слог

Дијатонске и
хроматске лествице
кроз четири октаве у
шеснаестинама у
паралелном и
супротном кретању
у размаку октаве.
Размак терце, сексте
и дециме паралелно.
Квинтакорд и
септакорд у малом и
великом разлагању.
Варљива каденца,
уски слог

Дијатонске и
хроматске лествице
кроз четири октаве у
шеснаестинама у
паралелном и
супротном кретању у
размаку октаве.
Размак терце, сексте и
дециме паралелно.
Квинтакорди и
септакорди у великом
разлагању кроз четири
октаве паралелно.
Октаве паралерлно.

Етиде

Развој и унапређење
извођачке технике

Напредак техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих
техничких захтева

Напредак техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих техничких
захтева

Композиције
полифоног
стила

Даљи рад на
композицијама
барокног стила

Даљи рад на
слушању двогласа и
трогласа

Даљи рад на слушању
и свирању двогласа и
трогласа

Велика
форма

Дањи рад на
свирању класичних
соната

Упознавање са
стилом свирања
класичних соната

Упознавање са стилом
свирања класичник
Соната

Композиције
по
слободном
избору

Продубљивање
знања о акустичним
и изражајним
својствима
клавирског звука

Продубљивање
знања о акустичним
и изражајним
својствима
клавирског звука

Продубљивање знања
о акустичним и
изражајним
својствима клавирског
звука

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом, теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Захтеви:

III разред: у току школске године две смотре (у децембру и у мају
месецу).
II и IV разред: смотра на крају првог полугодишта (у децембру)

Лествице

-Настава се реализује
кроз индивидуалан рад.
Она је практична уз
теоретска тумачења и
упутства.
- Педагог мора да сагледа
у потпуности личност
ученика и његове
психофизичке
способности.
-Планира индив. програм
за сваког ученика.
- Предложена литература
је само основа не
искључује из рада остала
слична дела

Испит:

Активност ученика

-Ученик активно приступа
при упознавању са новим
делом.
-Практично примењује
стечена знања.
-Активно учествује у раду.
-Самопроцењује напредак
-Запажа, упоређује,
повезује, решава проблем,
организује, повезује знања
са др.областима, ослања се
на претходно искуство

II разред: (у јуну месецу) према захтевима плана и програма.
IV разред: завршни испит (у мају месецу) према захтевима
плана и програма
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Предмет:

КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ
ОДСЕК:
КЛАВИР - „ Б" ПРОГРАМ

Разред:

II

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

70

66

индивидуални

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013
Рад на развоју и унапређивању извођачке технике радом на техничким вежбама и композицијама са различитим
техничким, артикулационим и агогичким захтевима. Унапређивање способности разумевања и извођења
полифоније, уз развој активности унутрашњег и спољашњег слуха, у зависности од ученикових индивидуалних
способности. Радити на развоју разумевања и интерпретације музичке фразе и целине музичког дела, на
изградњи и профилирању критеријума у области музичке естетике, као и на постизању корелације између
музичке теорије и извођачке праксе. Оспособљавање ученика за даље школовање.
Рад на извођачкој техници, рад на техничком нивоу треба да буде у функцији успешнијег овладавања других
теоретских дисциплина

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Начин остваривања програма предмета:

За музичког сарадника клавир спада у групу општестручних предмета и заједно са солфеђом, хармонијом и музичким облицима заузима једно
од централних места. Програми обухватају више подручја: скале, свирање каденци, етиде, техничке вежбе, полифонију, сонатну форму,
варијације, ронда, комаде разних аутора и стилова, транспоновање једноставних вежби или акорада, читање са листа, четвороручно свирање
или свирање на два клавира.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул /
област

II

III

IV

Лествице

Развој и
унапређивање
извођачке технике

Даљи развој и
унапређивање
извођачке технике

Развој и унапређивање
извођачке технике

Етиде

Даљи развој
ефикасности
свирачког апарата у
виртуозним
композицијама;

Даље усавршавање
могућности
извођачког апарата;

Напредак техничких
способности кроз
свирање етида
сложенијих техничких
захтева;

Композиције
полифоног
стила

Проширивање
знања о
композицијама
барокног стила;Рад
на слушању
двогласа и трогласа

Проширивање
знања о
композицијама
барокног
стила;Даљи рад на
унапређењу
слушања двогласа и
трогласа.
Даљи рад на
проширивању
технике свирања
класичних
цикличних
композиција

Даљи рад на слушању
двогласа и трогласа;

Начин остваривања
садржаја програма

-Настава се реализује кроз
индивидуалан рад. Она је
практична уз теоретска
тумачења и упутства.
- Педагог мора да сагледа у
потпуности личност
ученика и његове
психофизичке способности.
-Планира индив. програм за
сваког ученика.

Активност ученика

-Ученик активно приступа
при упознавању са новим
делом.
-Практично примењује
стечена знања.
-Активно учествује у раду.
-Самопроцењује напредак
-Запажа, упоређује,
повезује, решава проблем,
организује, повезује знања
са др.областима, ослања се
на претходно искуство

Велика
форма

Даљи рад на
цикличној форми и
стилу свирања
класичних
композиција;

Композиције
по
слободном
избору

Развијање музичке
слободе и фантазије

Корелација

Теме су повезане са инструменталном наставом, теоријом музике, као и осталим музичким предметима

Захтеви:

III разред: у току школске године две смотре (у децембру и у мају
месецу).
II и IV разред: смотра на крају првог полугодишта (у децембру)

Продубљивање
знања о акустичним
и изражајним
својствима
клавирског звука;

Даљи рад на
унапређењу свирања
класичних цикличних
композиција

- Предложена литература је
само основа не искључује
из рада остала слична дела

Продубљивање знања
о акустичним и
изражајним
својствима клавирског
звука;

Испит:

II разред: (у јуну месецу) према захтевима плана и програма.
IV разред: завршни испит (у мају месецу) према захтевима
плана и програма
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ПРЕДМЕТ:СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА
Предмет:

СВИРАЊЕ ХОРСКИХ
ПАРТИТУРА

Недељни фонд часова:

1 час недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Упознавање са хорском литературом и хорском партитуром

Задаци наставе предмета:

Оспособљавање ученика да правилно схвате и визуелно усвоје партитуру, као и да је успешно одсвирају. Развој
извођачке технике и развој способности ученика за повезивање овог предмета са предметом дириговање. Рад на
стицању знања о постојећој хорској литератури.

Разред:

II

III

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

35

35

група од 2 уч.

Начин остваривања програма предмета:

Решавајући техничке проблеме свирања хорских партитура на клавиру, ученике уводити у свеобухватну анализу партитуре, припремајући их за
наставу дириговања. Слушањем и анализирањем (уз партитуру) интерпретације познатих диригената и хорова, ученике упознати са хорском
литературом. Способнији ученици партитуру треба да одсвирају на часу с листа.

Циљеви учења за предмет или исход по разредима:
Модул / област
Двогласни и
трогласни дечји
и
женски хорови у
једном или два
нотна система
Четворогласни
женски и мушки
хорови у два
нотна система
Трогласни дечји
и женски хорови
у два нотна
система

Трогласни дечји
и женски хорови
у три нотна
система
Четворогласни
женски,мушки и
мешовити
хорови у четири
нозна
система

Корелација
Захтеви:

II разред
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру

Ученик разуме,
повезује, уочава
узрочно
последичне везе,
анализира хорска
дела, развија
извођачку
технику, стиче
знања о
постојећој хорској
литератури,
повезује овај
предмет са
предметом
дириговања,
правилно схвата и
визуелно усваја
партитуру,
правилно
интерпретира
хорска дела.

Модул / област
Четворогласни
мешовити хор са
три линијска
система
Четворогласни
женски
хорови у четири
нотна
система
Четворогласни
мушки
хорови у четири
нотна
система
Четворогласни
мешовити
хорови у четири
нотна
система
Петогласни
мешовити хор са
четири линијска
система

III разред
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру
Правилна подела
гласова при
поставци
партитуре кроз
свирање на
клавиру

Ученик разуме,
повезује, уочава
узрочно
последичне везе,
анализира хорска
дела, развија
извођачку
технику, стиче
знања о
постојећој хорској
литератури,
повезује овај
предмет са
предметом
дириговања,
правилно схвата и
визуелно усваја
партитуру,
правилно
интерпретира
хорска дела.

Активност
ученика

Активно
учествује у
раду, практично
примењује
стечена
знања,
самостално
анализора
хорска
дела,
самостално
свура
партитуру
с листа на часу.
Облик
рада:настава
се реализује
кроз
индивидуални
рад.
Метод
рада:практичан
рад,
демонстрација.

Теорија музике-лествице,интервали, акорди Хармонија- двогласни, трогласни и четворогласни хармонски
став, положај, слог и облик акорада, хармонске везе, каденце.
Овај предмет обухвата свирање хорских партитура из литературе домаћих и страних аутора различитих стилова и
периода
Обавезни мимимум програма: 15 композиција у II и 10 у III разреду.
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ПРЕДМЕТ:ДИРИГОВАЊЕ
Предмет:

ДИРИГОВАЊЕ

Разред:

III

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

70

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Циљ је савладавањем диригентске технике упознавати хорску и оркестарску литературу.

Задаци наставе предмета:

Развој способности ученика за рад са камерним ансмаблима, хоровима, оркестрима. Развој способности ученика
за повезивање овог предмета са осталим предметима на теоретском одсеку. Рад на развијању способности
ученика за рад са камерним ансамблима, хоровима, оркестрима. Упознавање са основним законитостима
дириговања и са историјским развојем технике дириговања. Упознавање са улогом и значајем диригента као
вође и правилима која владају у ансамблу. Савладавање различитих стилова дириговања у хору и оркестру –
њихове сличности и разлике
Начин остваривања програма предмета:

Савладавање технике дириговања у почетној фази рада представља најважнији сегмент. Почиње се од диригентског става, односно почетне
позиције. Вежба се у оном ставу у коме се у стварности и наступа. Правилно савладани почетни став представља главни предуслов за даље
успешно савлађивање сложенијих задатака. Овоме се мора посветити пуна пажња јер су касније измене већ усвојеног погрешног става
мукотрпне и споре. Ученик мора да ус- постави пуну контролу над сваким делом свога тела и треба да ради вежбе за еластичност тела. Ученици
посматрају став професора и упоређују га са својим колегама и са собом. Увек постоји дилема - да ли да се обрађује прво припрема или
тактирање. Најсрећнију и најприроднију варијанту представља паралелно упознавање са овим проблемима. Што се тиче метрике, ученик се
првобитно упознаје са тактирањем дводелног такта. Графички приказ путање руке је врло значајан не само за дводел већ и за остале мере.
Обрађујући различите и многобројне техничке проблеме упознавати се са елементима интерпретације као што су форма, слог, темпо, динамика,
фразирање, ритам, агогика и др. Неговати и развијати праксу да ученици у раду са ансамблима (групом певача, гудачким квартетом и другим
саставима) реализују стечене вештине и знање из дириговања у непосредном раду са „живим“ звуком.
Модул / област

Основне законитости
дириговања.
Улога и значај диригента

Историјски развој
технике
дириговања

Техника (мануелна)
дириговања

Обрада двогласних,
трогласних и
четворогласних
композиција.

Корелација
Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма

Циљеви учења за предмет или исход
Упознавање са историјским развојем технике
дириговања, законитостима дириговања,
значајем диригента и законитостима у раду са
хором. Самостална примена основних
законитисти у ансамблу и диригентској
техници
Развијање просторно – мануелних способности
Диригентски став, припрема,
тактирање, активни-пасизни тест (теза- арза)
синкопа, корона, цезуре, промена
темпа, динамике, диригентски глас и др.
Упознавање са почетним ставом, почетном
позицијом, дводелном мером, четвороделном
мером, коронама, израдом диригентског гласа
и пододелом.
Савладавање различитих техничких проблема
у дириговању са хором кроз троделну меру,
петоделну меру, свирање и певање
диригентског гласа и ауфтакта
Упознавање са улогом канона у почетном
стадијуму дириговања са хорским
композицијама мањег облика.
- 3 канона (двогласни, четворогласни)
- 5 композиције за мешовити хор (једна одл. из
Литургије)
Савладавање диригентске технике кроз хорску
литературу и обраду различитих техничких
проблема са елементима интерпретације, као
што су темпо, динамика, агогика...

Облик рада: фронтални,
индивидуални, практична активност
ученика
Наставне методе: предавање,
објашњавање, демонстрација и
разговор. Усвојено градиво се
проверава периодично самосталним
дириговањем уз примену свих
елемената диригентске технике

Облик рада: фронтални,
индивидуални, практична активност
ученика
Наставне методе: предавање,
објашњавање, демонстрација и
разговор. Усвојено градиво се
проверава периодично самосталним
дириговањем уз примену свих
елемената диригентске технике

Активност ученика

Активно учествује у
ишчитавању
партитура и практичном
увежбавању
диригентских потеза,
као и рад са вокалним
или инструменталним
ансамблом

Активно учествује у
ишчитавању
партитура и практичном
увежбавању
диригентских потеза,
као и рад са вокалним
или инструменталним
ансамблом

Теме су повезане са наставом теорије музике, хармонијом и са осталим музичким предметима

Испит:

Годишњи испит две хорске композиције:
1. Рад са хором једног краћег хорског дела
2. Извођење дириговањем једне хорске композиције
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Предмет:

ДИРИГОВАЊЕ

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Циљ је савладавањем диригентске технике упознавати хорску и оркестарску литературу.

Задаци наставе предмета:

Развој способности ученика за рад са камерним ансмаблима, хоровима, оркестрима. Развој способности ученика
за повезивање овог предмета са осталим предметима на теоретском одсеку. Рад на развијању способности
ученика за рад са камерним ансамблима, хоровима, оркестрима. Упознавање са основним законитостима
дириговања и са историјским развојем технике дириговања. Упознавање са улогом и значајем диригента као
вође и правилима која владају у ансамблу. Савладавање различитих стилова дириговања у хору и оркестру –
њихове сличности и разлике
Начин остваривања програма предмета:

Савладавање технике дириговања у почетној фази рада представља најважнији сегмент. Почиње се од диригентског става, односно почетне
позиције. Вежба се у оном ставу у коме се у стварности и наступа. Правилно савладани почетни став представља главни предуслов за даље
успешно савлађивање сложенијих задатака. Овоме се мора посветити пуна пажња јер су касније измене већ усвојеног погрешног става
мукотрпне и споре. Ученик мора да ус- постави пуну контролу над сваким делом свога тела и треба да ради вежбе за еластичност тела. Ученици
посматрају став професора и упоређују га са својим колегама и са собом. Увек постоји дилема - да ли да се обрађује прво припрема или
тактирање. Најсрећнију и најприроднију варијанту представља паралелно упознавање са овим проблемима. Што се тиче метрике, ученик се
првобитно упознаје са тактирањем дводелног такта. Графички приказ путање руке је врло значајан не само за дводел већ и за остале мере.
Обрађујући различите и многобројне техничке проблеме упознавати се са елементима интерпретације као што су форма, слог, темпо, динамика,
фразирање, ритам, агогика и др. Неговати и развијати праксу да ученици у раду са ансамблима (групом певача, гудачким квартетом и другим
саставима) реализују стечене вештине и знање из дириговања у непосредном раду са „живим“ звуком.
Модул / област

Начин остваривања
садржаја програма

Циљеви учења за предмет или исход

Упознавање са
распоредом
инструмената у
оркестарској
деоници

Савладавање просторног и партитурног
распореда инструмената и извoђача који улазе
у састав симфонијског оркестра.
Оспособљавање за аналитички приступ
композицији коју треба дириговати.

Упознавање диригентског
става у
раду са оркестром

Упознавање за законитостима који владају у
инструменталном анасмблу и примена свих
претходно савладаних задатака у раду са
ансамблом.

Вежбе за оркестарско
дириговање
Значај диригентске
палице

Даље усавршавање
технике
дириговања са обрадом
оркестарске литературе

Корелација
Захтеви:

Развијање просторно – мануелних способности
Диригентски став, припрема,
тактирање, активни-пасизни тест (теза- арза)
синкопа, корона, цезуре, промена
темпа, динамике, диригентски глас и др.
Упознавање за законитостима који владају у
инструменталном анасмблу и примена свих
претходно савладаних задатака у раду са
ансамблом.
Опажање динамичког и агогичког нијансирања
као једног од елемената музичког изражавања.
Савладавање динамичког и агогичког
нијансирања.

Облик рада: фронтални,
индивидуални, практична активност
ученика
Наставне методе: предавање,
објашњавање, демонстрација и
разговор. Усвојено градиво се
проверава периодично самосталним
дириговањем уз примену свих
елемената диригентске технике
Поступци су: обрада, вежбање,
понављање.
Начин провере остварености циљева
је обнављање.
Облик рада: фронтални,
индивидуални, практична активност
ученика
Наставне методе: предавање,
објашњавање, демонстрација и
разговор. Усвојено градиво се
проверава периодично самосталним
дириговањем уз примену свих
елемената диригентске технике
Поступци су: обрада, вежбање,
понављање.
Начин провере остварености циљева
је обнављање.

Активност ученика

Активно учествује у
ишчитавању
партитура и практичном
увежбавању
диригентских потеза,
као и рад са вокалним
или инструменталним
ансамблом

Активно учествује у
ишчитавању
партитура и практичном
увежбавању
диригентских потеза,
као и рад са вокалним
или инструменталним
ансамблом

Солфеђо, Хармонија, Контрапункт, Историја музике , Музички облици, Музички инструменти, Хор, Оркестар, Теорија музике
Свирање хор. партитура

Испит:

Рад са оркестром - краће дело;
Извођење дириговањем једне оркестарске композиције.
За испит се може користити и дечји оркестар или оркестар школе.
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ПРЕДМЕТ:АУДИО-ВИЗУЕЛНА ТЕХНИКА
Предмет:

АУДИО-ВИЗУЕЛНА
ТЕХНИКА

Разред:

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

66

групни

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Оспособљавање ученика да овладају следећим вештинама и процесима у оквиру подручја: основним техникама
снимања звука, основним микрофонским техникама, аналогним режијским столом, употребом мерних
инструмената, снимањем и репродукцијом на двоканалном аналогном магнетофону, снимањем и репродукцијом
на вишеканалном аналогном магнетофону, основама дигиталног аудио фајла, снимањем и репродукцијом на
DAT-u (Digital Audio Tape).
Оспособљавање ученика да буду у могућности да самостално изводе снимање и продукцију аудио фајла, као и да
буду у могућности да сами изврше комплетну поставку микрофона и софтвера.
Начин остваривања програма предмета:

Брз развој дигиталне електронике обавезује на стално праћење актуелних токова у аудиовизуелној техници како би новим, савременијим
уређајима могло правилно да се рукује.
Блок настава подразумева:
1. Рад са камером и микрофоном. Негу видеоуређаја. Стартовање видео траке.
2. Функције на командној плочи видеомиксера, прикључци – демонстрација рада.
Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

Акустика

Стицање знања о основама акустике, са посебним
освртом на особине простора у којем се врши
снимање.

Снимање звука

Оспособљавање ученика за снимање аудио и миди
сигнала помоћу најсавременијих уређаја.

High – Fidelity

Упознавање ученика са основним
карактеристикама уређаја за репродукцију звука,
њихова улога у историји радиофоније, као и
основне карактеристика носача звука.

Озвучавање

Оспособљавање ученика за озвучавање акустичних
инструмената у затвореном простору, тј. у
студијским условима.

Магнетофон и
миксер

Оспособљавање ученика за рад за режијским
столом у радио станици

Видео и телевизија

Оспособљавање ученика за рад у монтажи у
телевизијском студију.

Начин остваривања
садржаја програма
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад
Методе: демонстративна,
дијалошка, активан рад ученика.
Групни облик рада.
Испитивање, практичан рад

Активност ученика
Учествује у групном
раду, проналази
материјал, чита,
анализира, упоређује,
дискутује, проверава
информације

Учествује у групном
раду, проналази
материјал, чита,
анализира, упоређује,
дискутује, проверава
информације

Учествује у групном
раду, проналази
материјал, чита,
анализира, упоређује,
дискутује, проверава
информације

Корелација
Захтеви:

Обавезно је годишње урадити два једночасовна школска писмена задатка.
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Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
ПРЕДМЕТ:УВОД У КОМПОНОВАЊЕ
Предмет:

УВОД У КОМПОНОВАЊЕ

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Образовни профил:

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Разред:

IV

Облик рада:

Годишњи фонд часова:

66

групни

Увођење ученика у стварање музике као градитењски процес, по елементима по елементима њене фактуре ((малодијском,
ритмичком, хармонском, полифоном, аранжерском). Уочавање улоге мелодије и хармоније у музици, основних елемената
хармоније. Развој на препознавању и анализи различитих хармонских стилова, како класичне музике, тако и осталих музичких
праваца. Рад на развоју улоге мелодије и хармоније у музици, рад на развоју основних елемената хармоније, рад на савладавању
слободнијих акордских веза и на модернизацији дате мелодике и преради мотива. Рад на препознавању и анализи различитих
хармонских стилова, класичне музике, тако и осталих музичких праваца.
Рад на модернизацији мелодике, преради мотива, савладавању слободнијих
хармонских веза и компоновању краћих музичких форми. Развијати код ученика способност музичке импровизације и способност
озвучавања звучних слика, подстицати музичку инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и
контрапункта, упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем написаних
композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и даље развијају креативно мишљење.
Начин остваривања програма предмета:

Овај предмет треба да ученике заиста уводи у стварање музике као градиртељски процес, методично и систематски, по елементима њене фактуре (мелодијском,
ритмичком, хармонском, полифоном, аранжманском) стављајући их увек пред сасвим конкретне задатке и омеђене услове, како би се подстакла - и испитала њихова музичка инвенција и градитељска машта. У току школске године сваки ученик треба да оствари најмање три самостална рада из овог предмета. Пошто
успешност савладавања таквих задатака у великој мери зависи од стваралачког дара и маште појединца, код оних ученика који те способности поседују у мањој или
недовољној мери захтев за сасвим самосталним ставаралаштвом, може се донекле умањити тако што би извесни елементи композиције били дати, или чак и
комплетан музички текст, који онда треба само аранжирати, или мање-више прерадити за одређен инструмент, односно ансамбл.

Модул / област

Циљеви учења за предмет или
исход

Грађење мелодијских мотива и тема

Развој улоге мелодије у музици

Преображај хармонског четворогласа у
инструменталну вишегласну фактуру

Развој улоге мелодије и хармоније у
музици

Израда клавирске пратње за дати
инструмент

Упознавање клавирске фактура

Израда контрапунктских линија према
датој мелодији

Овладавање контрапунктским поступцима

Компоновање минијатура у задатом
облику a b a за клавир, или комбинацију
два мелодијска инструмента

Овладавање писањем мањих комада са
контрастним одсецима

Обрада поетског текста за мушки,
женски и дечји глас

Упознавање са третманом текста и
повезивањем речи у смислену целину

Обрада поетског текста за глас и клавир,
за трогласни женски и четворогласни
мешовити хор

Упознавање са третманом текста и
повезивањем речи у смислену целину

Компоновање инструменталних комада
инспирисаних поетским предлошком

Увођење ученика у стварање програмске
музике, развијање креативности

Модернизација мелодике, усложњавање
ритмике и метрике, модерниѕација
хармоније

Увођење ученика у модернизацију
мелодике и прераду мотива

Примена канона и примена остината

Упознавање ученика са „слободнијом“
полифонијом

Компоновање минијатура за клавир или
комбинацију мелодијског инструмента с
клавиром

Савладавање слободнијих акордских веза,
савладавање промене тоналитета,
развијање креативности

Корелација
Захтеви:

Начин остваривања
садржаја програма
Израда задатака и презентација у
групи, истраживачки рад,
припрема изведби ученичких
композиција
Индивидуални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере:
Компоновање
Практичан рад – свирање и
анализа

Израда задатака и презентација у
групи, истраживачки рад,
припрема изведби ученичких
композиција
Индивидуални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере:
Компоновање
Практичан рад – свирање и
анализа
Израда задатака и презентација у
групи, истраживачки рад,
припрема изведби ученичких
композиција
Индивидуални рад
Дијалошка метода
Практичан рад ученика
Начин провере:
Компоновање
Практичан рад – свирање и
анализа

Активност ученика

Учествује у групном
раду, проналази
материјал, чита,
анализира, упоређује,
дискутује, проверава
информације.
Ученик разуме,
повезује, кроз анализу
и практичну примену
уочава узрочно
последичне везе између
мотива и образаца
већих димензија.
Ученик разуме,
повезује, кроз анализу
и пректичну примену
усваја основне
принципе аранжирања.
Ученик уочава и
повезује музичке
компоненте , кроз
анализу и пректичну
примену усваја основне
принципе у
компоновању мале
форме на основу
задате мелодије.

Историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, хармонија, контрапункт,
Музички инструменти, хор, инструмент.
У току школске године сваки ученик треба да оствари најмање три самостална рада из овог предмета.
Са претходн наведеним је у тесној вези и проблем оцењивања из овог предмета: у том погледу треба
пре свега ценити труд, равност и заинтересованост појединог ученика, као и р е л а т и в н а успешност
његових радова (у односу на објективну меру његове креативности).
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
3)

МУЗИЧКИ САРАДНИК - ЕТНОМУЗИКОЛОГ

ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Модул/област

Увод у етноорганологију
Свирала, окарина, двојница, тамбурица самица
Дипле, гајде, гусле
Шупељка, кавал
Техника свирања
Техника дисања
Нотни и звучни запис
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
/
/
/
/
/
/
5
35
/
/
11
/
/
/
95
15
12
/
80
42
/
5
5
4
105
105
99

Циљеви и задаци:
Савладавање техничких елемената, упознавање са различитим музичким формама, овладавање
особеностима извођења појединих форми, обогаћивање репертоара
Рад на савладавању техничких елемената и различитих музичких форми, овладавање способности
извођења појединих форми и обогаћивање репертоара.
Начин остваривања програма:
Наставни програм подразумева сложеније техничке захвате и обраду компликованијих
мелодијских примера на инструментима из претходних година - фрули, окарини, двојницама, диплама,
гајдама, тамбури самици, гуслама. Такође у практичан рад укључити и гусле са две струне (потом и
троструне), што, заправо, налаже наставак рада на епским (уз једноструне) и почетак рада на лирским
народним песмама. Упознати ученика са конструкцијом сваког инструмента, начином обраде материјала и
израдом саставних делова.
Имајући у виду особеност неких аерофоних инструмената - као што су шупељка, кавал (специфичан
начин држања, поставка усана, техника дисања, принцип затварања отвора, начин добијања тона) препоручује се краћи осврт, информативног типа, на ове видове инструменталног израза.
У току учења свирања (по нотним записима и по слуху) препоручује се по- времено укључивање
вокалне практике, односно видова певаног традиционалног изражавања који одговарају облицима
инструменталног изворног стваралаштва (нпр. Бордунски стил сагледан кроз свирку на гајдама и
одговарајући вокални двоглас). Од самог почетка свирања на гуслама потребно је инсистирати да извођач
буде истовремено и певач, што је у складу са главним обележјем гусларске традиције.
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Захтеви:
Обавезни минимум програма:
а) - по десет ( Iр.); - по шест (Iiр.); - по шест (IIIр.) и - по осам (IVр.) изворних мелодија на сваком
инструменту који је предвиђен наставним програмом.
Испитни програм:
II – III разред - по три изворне мелодије на сваком инструменту који је предвиђен наставним планом и
програмом.
IV разред :

- Три изворне мелодије на фрули;
- Три изворне мелодије на двојницама;
- Четири изворне мелодије на гајдама - две на двогласним и две на трогласним;
- Две епске песме уз гусле;
- Две изворне мелодије на тамбури самици.

ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ
II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње)
IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часова годишње)
Модул/област

Једногласно певање
Хомофонија
Хетерофонија
Антифонија
Бордун
Техника традиционалног певања
Нотни и звучни запис
Испитни програм
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
II
III
IV
0
0
0
25
27
12
25
27
13
0
17
0
25
23
0
25
7
55
2
0
15
5
4
4
105
105
99

Циљеви и задаци:
Оспособљавање за извођење једногласних и двогласних песама (старије и новије сеоске праксе);
развијање способности за препознавање и експликацију различитих видова певања „на глас“ и "на бас";
развијање потенцијала за самостално извођење једногласних песама са украсним тоновима као и
појединачних деоница двогласних песама; развијање естетских
критеријума
за извођење
традиционалних песама.
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Начин остваривања програма:
Треба посебно указати на стилске разлике између песама западних и источних српских крајева.
Обратити пажњу на величину интервала велике и мале секунде у односу на финалис.
Када су у питању песме новијег слоја препоручује се савлађивање примера са једноставнијом пратњом. У
солистичкој деоници савладати проблем вибрата. Утврђивати извођачке елементе - постављене у првом
разреду - на примерима старијег певања хетерофоног, бордунског и хетерофоно-бордунског типа.
Упознавање са хибридним облицима старијег и новијег певања уз комбиновање елемената у извођењу ова
два музичка слоја. Наставити рад на оспособљавању ученика да читају мелографске записе. Поред тога,
вежбати записивање народних песама са снимака или према певању професора. Упутити ученике у
мелографски рад и задати им да сами забележе народне песме и казивања о њима од старих људи из
непосредног окружења или од рођака на селу. Снимке преслушавати на часу и дискутовати о њима.
Захтеви: :
II разред :
Обавезни минимум програма:







5 солистичких песама;
3 једногласне обредне;
3 двогласне обредне - у обзир долазе и свадбене и
жетварске - од тога две антифоне песме;
5 двогласних песама старијег слоја;
3 двогласне песме најновијег слоја;
2 двогласне песме хибридног облика између
старијег и новијег певања.

III разред :
Обавезни минимум програма:





3 солистичких песама;
10 двогласних песама старијег слоја, од тога 4 са
паралелним секундама;
5 двогласних песама новијег слоја;
5 двогласних хибридних облика између старијег и
новијег певања.

IV разред :
Обавезни минимум програма:





5 солистичких песама;
10 двогласних песама старијег слоја, од тога 3 са
парал. секундама и две са подизањем интонације;
5 двогласних песама новијег слоја;
5 двогласних хибридних облика између старијег и
нов јег певања.

Испитни програм:



2 солистичке песме;
1 двогласна обредна;



1 двогласна песма старијег слоја;



1 двогласна песма новијег слоја;

Испитни програм:





1 солистичка песма;
2 двогласне песме старијег слоја, од тога 1 са
паралелелним секундама
1 двогласна песма новијег слоја;
1 двогласни хибридни облик између старијег и
новијег певања.

Испитни програм:





2 солистичке песме;
3 двогласне песме старијег слоја, од тога 2 са
паралел.секундама и 1 са подизањем интонације;
2 двогласне песме новијег слоја;
2 двогласна хибридна облика између старијег и
новијег певања.
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ПРЕДМЕТ: НАРОДНА ИГРА
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
6
10
8
6
8
18
14

Модул/област

Музичка претња народне игре
Стил играња
Зависност игре од њених носилаца
Основна подела Србије на етнокореолошке зоне
Почеци записивања игре у свету и код нас
Учење народних игара
Лабанотација- записивање игара
Испитни програм:
Пратња народних игара; Стил и техника игара упоредо кроз следеће примере: Шестица, Кокоњљште,
Власинка, Лесковачка четворка, Басара, Бугарка, Влаина, Шокец, Логовац, Зурка, Циганчица.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
Прилике и места за играње
6
Значајни етнокореолози у Србији
6
Репертоар Централне Србије
4
Репертоар Западне Србије
4
Репертоар Војводине
4
Репертоар Источне и Јужне Србије
6
Учење народних игара
21
Лабанотација- записивање игара
19
Испитни програм: Записи игара код нас; Стил и техника игара упоредо кроз следеће примере: Колање.
Моравац, Поравно, Старокрајишко, Тројанац (Херцеговина), Сади' јелу, Селско оро, Дели Агушт, И'те, и'те
два јунака, Подуна, мори подуна, Калач.
Модул/област

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 часова годишње)
Модул/област

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
21
22
/
/
/
/
20
3

Игра
Коло
Репертоар Централне Србије
Репертоар Западне Србије
Репертоар Војводине
Репертоар Источне и Јужне Србије
Лабанотација- записивање игара
Испитни програм
Испитни програм:
Обредне игре; Подела Југославије на играчке зоне; Лабанотација; Стил и техника игара упоредо
кроз следеће примере: Тројанац, Мала башта, Зетско коло, Поиграј, поскочи, Коловођо, дико наша,
Црмничко оро, Врањанка, Тешко оро, Пембе, Влаина, Унгуреана, Кртуш, Бачко велико коло, Буњевачко
момачко, Цупаница, Чардаш, Ардељана.
Циљеви и задаци:
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Развијање разумевања основних појмова етнокореологије и карактеристика играчке праксе Србије;
Развијање разумевања обредне и световне играчке праксе и овладавање системом лабанотације.
Начин остваривања програма:
Основна подела Србије на етнокореолошке целине и учење најкарактеристичнијих игара из тих
целина, учење типских представника за сваку целину, елемената орских игара, стил и технике игре
упоредо кроз примере: Девојачко коло, Стара Влаина, Моравско коло, Колање, Јесам ли ти Јелане,
Осампутка, Поломка, Руменка, Шестица, Кокоњљште, Власинка, Лесковачка четворка, Басара, Бугарка,
Влаина, Шокец, Логовац, Зурка, Циганчица,...

ПРЕДМЕТ: ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
(за одсек традиционалне музике)
Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

II

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

групни

Образовни профил:

Музички извођач - традиционална музика

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Задаци наставе предмета:

Упознавање ученика са развојем етномузикологије, развијење способности у смислу разликовања термина
фолклор, музички фолклор, етномузикологија; развијање способности за разликовање звучних карактеристика
вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; развијање способности за
разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на Балкану
Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у смислу разликовања
термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање
способности за разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану
Начин остваривања програма предмета:

Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике представља потпуно нови предмет, важно је максимално
приближити материју ученицима. Припрема обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања литературе (старијих издања, али и
нових публикација), избора адекватне дискографије, израде powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да разликују
традиционалну музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.
Модул / област

УВОД У
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈУ
(7)

ДЕФИНИЦИЈА
ФОЛКЛОРА
(10)

ВОКАЛНА МУЗИКА
(10)

ИНСТРУМЕНТАЛНА
МУЗИКА
(8)

Циљеви учења за предмет или исход
- Откриће фонографа и цент-система и развој етномузикологије у свету
и код нас
- Упознавање ученика са развојем српске музичке традиције и
традиционалном музиком балканских народа (у кратким цртама),
истичући период открића фонографа - 19. век.
- појам фолклор и музички фолклор
- подела према акустичним изворима: вокална, инструментална и
вокално- инструментална музика
- остале научне дисциплине: органологија и етнокореологија
- учење и развијање способности код ученика за правилном употребом
различитих термина унутар ове наставне теме.
Циљ је да се са ученицима ради, како на самој теорији вокалне праксе,
тако и на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне традиције.
- Упознавање са појмом народна песма и класификација
традиционалних песама.
- Појам `глас` у српском традиционалном певању и црквеном појању.
- Упознавање са традиционалним певањем старије и новије сеоске
традиције (певање `на глас` и певање `на бас`).
Упознати ученике са појмом народни инструмент, али и са
инструменталном традицијом народа Балкана.
- Развијање способности за уочавање и разликовање народних
инструментима у складу са прихваћеном општом класификацијом
народних инструмената.
- Развијање способности за уочавање визуелних и звучних
карактеристика аерофоних инструмената у складу са њиховом поделом.

Начин остваривања
садржаја програма
Комбиновани метод (монолошки и групни рад
који се односи на
практични део наставе
- слушање и анализирање
музичких
примера).
С обзиром на то да је овај
предмет у многоме за
ученике нов предмет од
важности је материју на
креативан начин
приближити ученицима.
- Важно је оспособити
ученике да разликују
традиционалну музику од
осталих видиво употребе
традиционалне музике у
данашње време.
Начини провере
остварености циљева су:
дијалог и дискусија,
анализа одабраних
музичких примера, краће

Активност
ученика
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
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– општа класификација народ. музичких инструмената Е. Хорнбостела и
К. Сакса
- народни инструмент
- аерофони инструменти

провере у виду тестова.

Корелација

Етнологија – појам фолклор. Етнокореологија – народне игре. Српски језик и књижевност – народна песма.

Захтеви:

Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и
изражавања. Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.

Предмет:

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Разред:

III

IV

Облик рада:

Недељни фонд часова:

2 часа недељно, 45 мин.

Годишњи фонд часова:

35

33

групни

Образовни профил:

Музички извођач - традиционална музика

Просветни гласник:

Просветни Гласник бр.10 /2013

Циљеви наставе предмета:

Анализа текста и музичких морфолошких компоненти традиционалне песме и упознавање ученика са
вокалном, инструменталном и вокално-инструменталном традицијом балканских народа.

Задаци наставе предмета:

Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије, рад на развијењу способности у смислу разликовања
термина фолклор, музички фолклор, етномузикологија; рад на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиционалне музике; рад на развијање
способности за разликовање и уочавање карактеристика српске традиционалне музике и музике земаља на
Балкану
Начин остваривања програма предмета:

Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике представља потпуно нови предмет, важно је максимално
приближити материју ученицима. Припрема обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања литературе (старијих издања, али и
нових публикација), избора адекватне дискографије, израде powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да разликују
традиционалну музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.
Модул / област

Циљеви учења за предмет или исход

АНАЛИЗА
МЕЛОПОЕТСКИХ
ОБЛИКА
(5)

Упознавање ученика са морфолошким компонентама традиционалне
песме кроз примере наше вокалне традиције.

НАРОДНИ МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ
идиофони,
мембранофони
кордофони
(3)

- Развијање способности за уочавање и разликовање народних
инструментима у складу са прихваћеном општом класификацијом
народних инструмената.
- Развијање способности за уочавање визуелних и звучних
карактеристика инструмената у складу са њиховом поделом.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ
АНСАМБЛИ (10)

ОРГАНОЛОГИЈА ВОКАЛНО
ИНСТРУМЕНТАЛНА
ТРАДИЦИЈА – ПЕВАЊЕ
УЗ ГУСЛЕ (5)

Упознавање ученика са инструменталним ансамблима кроз делимично
понављање прошлогодишњег градива – музички инструменти.
- Развијање способности за уочавање и разликовање инструменталних
ансамбала у складу са прихваћеном општом класификацијом.
- Развијање способности за уочавање звучних карактеристика
одабраних инструменталних ансамбала.
Акценат се ставља и на обучавање ученика да разликују традиционалну
музику од осталих видова употребе традицоналне музике у данашње
време.
- Певање уз гусле, градски фолклор и новокомпонована музика
- Развијање способности за разликовање и уочавање карактеристика
српске традиционалне музике и вокално-инструменталне традиције на
овим просторима.

Начин остваривања
садржаја програма
Комбиновани метод рада
(монолошки, групни и
индивидуални рад), са
акцентом на вежбама одн.
конкретној анализи
мелопоетских облика и
слушању и анализирању
музичких примера.
Поступци у реализацији
наставних тема треба да
буду остварени кроз
читав спектар
активности: од детаљног
проучавања литературе
(старијих издања и
осталих доступних
публикација новијег
датума), кроз избор
адекватне аудиографије и
евентуално израде
powerpoint презентације.
- Важно је оспособити
ученике да разликују
традиционалну музику од
осталих видива употребе
традиционалне музике у
данашње време.

Активност
ученика
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.
Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

КАРАКТЕРИСТИКЕ
НАРОДНОГ
ПЕВАЊА
БАЛКАНСКИХ НАРОДА
(11)

Упознавање ученика са нашом вокалном традицијом и народним
певањем на Балкану. (Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина,
Македонија, Бугарска, Грчка, Албанија, Македонија).
Циљ је да се са ученицима ради, како на самој теорији вокалне праксе,
тако и на развијању способности за разликовање звучних
карактеристика вокалне традиције сваког
народа.

Корелација

Српски језик и књижевност – стих у народном певању, епска зтадиција. Музички облици – облик, каденце. Теорија
музике – тонски низови. Историја – историја балканских народа.

- Начини провере
остварености циљева су:
дијалог и дискусија,
анализа одабраних
музичких примера, краће
провере у виду тестова.

Активно
приступа
при
излагању
новог
градива.

423

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево
Захтеви:

Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће је урадити семинарске радове,
читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и
изражавања. Пожељни су и слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу.

II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
13
12
2
3
5

Модул/област
Вокална традиција
Народни музички инструменти
Литература и дела за слушање
Нотни и звучни запис
Испитни програм
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
12
15
3
5

Модул/област
Народни музички инструменти
Литература и дела за слушање
Нотни и звучни запис
Испитни програм
IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 33 часа годишње)
Модул/област
Вокална традиција балканских народа
Литература и дела за слушање
Нотни и звучни запис
Испитни програм

Годишњи фонд часова
Т
В
ПН
НуБ
13
15
3
2

Циљеви и задаци:
Упознавање ученика са развојем етномузикологије и са правилном употребом термина фолклор,
музички фолклор, етномузикологија. Развијање способности за разликовање звучних карактеристика
вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне традиционалне музике. Развијање способности
разликовања и уочавања карактеристика српске традиционалне музике као и карактерстика музике
осталих Балканских народа; савладавање система транскрипције финском методом
Начин остваривања програма:
Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике представља
потпуно нови предмет, важно је максимално приближити материју ученицима. Припрема обухвата читав
спектар активности – од детаљног проучавања литературе (старијих издања, али и нових публикација),
избора адекватне дискографије, израде powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да
разликују традиционалну музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.
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Захтеви:
Испитни програм



Усмени испит са три питања из пређеног градива;
Једна мелопоетска анализа песме задата на лицу места.
ПРЕДМЕТ: ЕТНОЛОГИЈА
IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)

Модул/област

Увод у етнологију
Етногенеза народа балканског полуострва
Социјална култура
Обичајно право
Народна религија Срба
Религијско мишљење и понашање
Упознавање са фолклором
Провере знања
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
IV

26
6
32

Циљеви и задаци:
Упознавање са етнологијом као науком.; сагледавање њеног историјата, од почетака у 19. веку, када се
заснива на идејама романтизма, па све до друге половине 20. века; објашњавање појма етнос, који лежи у самом
називу етнологије као науке, и дефинисање етничког идентитета као самоодређења појединца кроз
поистовећивање са групом; разумевање етничких идентитета на простору Балкана, анализа чинилаца у
њиховом конструисању и њихових функција.
Начин остваривања програма:
Предмет и основни задаци етнологије Формирање и развој етнологије Етнологија и сродне науке;
Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на постављена
питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и
интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну тему часа, допринос
властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично истраживање и
прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску припрема и презентовање пројектних
задатака. Вредновање ученичког постигнућа укључује (поред степена усвојеног знања и поменутих
активности ученика) и писање радова/есеја и тестова у циљу систематизације градива, јер је то добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације.
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ПРЕДМЕТ: НАРОДНИ АНСАМБЛИ
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 часова годишње
Модул/област

Дует
Оркестар
Нотни и звучни запис
Припреме за јавне наступе
Годишњи фонд часова ПН

Годишњи фонд часова ПН
III
IV
21
21
20
21
20
21
9
3
70
66

Циљеви и задаци:
Развијање способности 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 и жеље за радом у групном музицирању.
Начин остваривања програма:
Почетак рада са ансамблима налаже обраду најједноставнијих изворних мелодија и савладавање
свих компонената специфичних за форме групног музицирања (ритмичко и интонативно усклађивање,
мелодијско обликовање, артикулација....). Свирање по нотним записима и по слуху. У оквиру мањих
инструменталних скупина формирати саставе који су у складу са традиционалним извођаштвом: нпр.
Дует фрула, дует окарина, свирка на гајдама уз тапан. Имајући у виду инструменте на којима ученици
свирају потребно је образовати оркестар фрулаша.
Сваки ученик је обавезан да један пут у току полугодишта, или два пута у току године, јавно
наступи у ансамблу барем на интерном часу.
Захтеви:
Обавезни минимум програма
а) по десет изворних мелодија изведених од стране мањег инструменталног састава;
б) пет изворних мелодија изведених од стране већих инструменталних састава који су предвиђени
наставним програмом.
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Остали обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: допунска, додатна и
припремна настава.
Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању
образовно-васпитних садржаја у редовној настави и самим тим не постижу задовољавајући успех из
појединих предмета.
Потреба за организовање допунског рада утврђује се током школске године чим се испоље
тешкоће и уочи заостајање појединих ученика у савлађивању садржаја неких наставних предмета.
Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују
интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.
Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и
продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим
интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој
логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље
самообразовање.
Задаци су:
 задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања,
способности за учење;
 подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних
карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика;
 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици
показују интересовање и способности;
 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају улови за
индивидуализацију додатног рада;
 идентификовање обдарених и талентованих ученика.
Организација и извођење ове наставе обављаће се на садржајима предвиђеним радовним
наставним планом и програмом, али се сходно интересовањима и потребама ученика ти садржаји
проширују, продубљују и допуњују новим садржајима одређених наука, и као такви важе само за
ученике обухваћене овим обликом рада.
Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе
литературом, приручницима, користе Интернет, да помаже у истраживању...
Припремни рад се организује за редовне ученике који су због болести упућени на полагање
разредног испита и за ванредне ученике. Организује се према садржајима из програма образовања
пре полагања разредног испита.
Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се лакше укључе у редован
образовно-васпитни процес.
Задаци су:
 ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре
резултате;
 усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика;
 пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог
напредовања.
Верификатори: Дневници за допунску и додатну наставу, дневници за индивидуалну наставу, свеска
евиденције наставника о праћењу напредовања ученика и припреме наставника за час.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
ДОПУНСКИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
На основу Закона о средњој школи, професор је обавезан, да због повремене неуспешности
ученика у савладавању наставних садржаја појединих наставних предмета, организује допунски рад
са ученицима. Годишњи фонд часова допунске наставе биће планиран касније (у току септембра),
зависно од потребе. Те потребе утврђују одељењска већа за свако одељење посебно. С обзиром да су у
Школу уписани одлични и врло добри ученици претпоставља се да таквих часова неће бити много.
Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је унапред планирати због тога
што директно зависе од броја ученика којима је оваква настава потребна. Након његовог усвајања на
седницама одељењског већа, тај план постаје саставни део Годишњег плана. Допунски рад се
реализује у терминима предвиђеним распоредом часова за теоретске предмете и у индивидуалним
распоредима за индивидуалну наставу. Часове реализују предметни професори. На основу
досадашњих искустава потреба за овим видом наставе постоји за теоретске предмете и часове
индивидуалне наставе. Одазив ученика, углавном није задовољавајући. Међутим, Школа им отвара
могућност да са успехом савладају градиво.

Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви

35

· Да се објасни део градива који је ученику остао нејасан
· Да се вежбају тежи задаци
· Да се помогне повезивање теорије и конкретних ситуација, задатака
Исходи

ДОПУНСКА
НАСТАВА

· Да понови и опише нејасно градиво
· Да повеже одговарајућу теорију и задатке
· Да примени научено на посебне ситуације
Наставна средства
· Штампани задаци
· Уџбеник
· Нотни материјал
· Аудио-видео садржаји

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

· Индивидуални
· Групни

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

током школске
године

Корелација са
другим
предметом
наведена у
припреми и
плановима
наставника

Праћење и оцењивање

· Усмено излагање
· Домаћи задаци

ДОДАТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
У наредној години професори ће радити по посебном програму и са талентованим ученицима,
припремајући их за такмичења (у Школи, граду, Републици), а посебан вид додатног рада обухвата
припрема за матурске испите и упис на факултете. Тачан распоред додатног рада и број обухваћених
ученика немогуће је унапред планирати због тога што директно зависе од опредељења ученика и
термина такмичења. Планирани фонд часова п предмету за који се организује додатни рад је 35
часова годишње.
Додатни рад се реализује у терминима предвиђеним распоредом часова за теоретске
предмете и у индивидуалним распоредима за индивидуалну наставу, а по потреби и у другим
терминима. Рад реализују професори које одређују стручна већа, у складу са својим плановима рада и
потребама Школе. С обзиром на чињеницу да се регионална и републичка такмичења организују из
стручних предмета: Солфеђо, Хармонија, Музичко стваралаштво, те такмичења из главног предмета
(инструмент и соло певање), по календару Министарства просвете и ЗМБСС, то се претпоставља да
ће се додатна настава реализовати управо из ових предмета, а из осталих предмета према потреби.
Заинтересованост ученика је боља него за допунски рад (нарочито када се ради о припремама за
такмичења).
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Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви

35

Да се објасни градиво шире него што је наставним програмом предвиђено
Да се вежбају тежи задаци
Да се помогне самосталан истраживачки рад ученика
Да се користи стручна литература и за више школе и за факултете

ДОДАТНА
НАСТАВА

Исходи

Облик рада

Методе рада

Време
реализације

Да ученик уме да реши теже задатке/композиције
Да примени научено градиво и на друга дела
Да анализира дела и критички се осврне на њих
Да самостално интерпретира

· Индивидуални
· Групни

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

током школске
године

Наставна средства

Корелација са
другим
предметом






Штампани задаци
Уџбеник
Нотни материјал
Аудио-видео садржаји

наведена у
припреми и
плановима
наставника

Праћење и оцењивање





Усмено излагање
Домаћи задаци
Јавни наступи

ПРИПРЕМНИ РАД
Већ неколико година професори врше припрему ученика, који су због болести упућени на
полагање разредног испита, који полажу поправне и матурски испит и за ванредне ученике. Школа
ће наставити са таквом праксом. Припремни рад се реализује у другом полугодишту (када се увидом
у реализацију фонда часова утврди број таквих ученика) по посебном распореду који се сачињава
педагошки колегијум, а коначну одлуку доноси Наставничко веће. Реализује се у терминима који
одговарају ученицима. Рад је у потпуности прилагођен наведеним циљевима и захтевима ученика.
Тема/модул/
област

Фонд часова

Циљеви
· Да се објасни део градива који је ученику остао нејасан
· Да се вежбају тежи задаци
· Да се помогне повезивање теорије и конкретних ситуација, задатака
Исходи
Облик рада
Методе рада

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

· Да понови и опише нејасно градиво
· Да повеже одговарајућу теорију и задатке
· Да примени научено на посебне ситуације

· Индивидуални
· Групни

Наставна средства

Корелација са
другим
предметом

· Штампани задаци
· Уџбеник
· Нотни материјал
· Аудио-видео садржаји

наведена у
припреми и
плановима
наставника

· монолошка
· дијалошка
· демонстрациона
· рад на задатку

10% од планираног
фонда
Време реализације
Пред прописане
рокове за полагање
поправних,
разредних,
годишњих,
матурских и
ванредних испита

Праћење и оцењивање

· Усмено излагање
· Домаћи задаци
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ОБАВЕЗНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

У остваривању образовно-васпитног процеса радаШколе, значајно место у осмишљавању
слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања, имају ваннаставне
активности.
Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, Школа планира, према захтевима
постављеним Законом, Програмским основама васпитног рада Школе и својим могућностима,
различите ваннаставне активности. Обим реализације ових активности у многоме зависи од
инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље
своја интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од Школе него што је само знање
садржаја наставних предмета.
Планирају се следеће активности:






смотре
преслушавања
интерни часови
јавни часови
концерти

Смотре и преслушавања су облик образовно-васпитног рада организује се ради перманентног
увида у степен савладаности програмских задатака и ради лакшег праћења напредовања ученика.
Број смотри из појединих наставних предмета као и време њиховог одржавања, утврђује се
Годишњим планом рада.
Преслушавање се организује по потреби, ради увида у напредовање ученика који се
припремају за јавне наступе и такмичења, концерте, гостовања, као и ради утврђивања који ће
ученици представљати школу, као и ради пријема ученика из друге школе.
Интерни и јавни часови су облик образовно-васпитног рада је комплементаран део уз
редовну наставу и планира се у оквиру Годишњег плана рада школе. Сваки ученик школе има
обавезу да најмање једанпут у току сваког полугодишта наступи на интерном или јавном часу.
Обавезне
ваннаставне
активности

Разред

Број
часова
годишње

Време реализације

смотре

I-IV

најмање 2 пута

током године

преслушавања

I-IV

по потреби

током године

интерни час

I-IV

2 часа

крајем I и II полугодишта

јавни час

I-IV

1-2 часа

током године

концерт

I-IV

1-2 часа

током године

Носиоци реализације: Наставници вокално инструменталних класа и класа теоретичара.
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ФАКУЛТАТИВНИ ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ

Факултативни ваннаставни облици имају за циљ да допринесу развоју личности на
образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.
Задаци су:






проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према
интересовањима ученика;
задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових
склоности, способности интересовања и подстицање професионалног развоја;
мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;
омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да
самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у
средини у којој раде.

Факултативни ваннаставни облици се организују као:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

екскурзија,
такмичења
културна и јавна делатност школе
семинари
кампови
остале факултативне ваннаставне активности.

Факултативне
ваннаставне
активности

Разред

екскурзије

I
II
III-IV

Број
дана
годишње
до 3
до 5
до 5

Време
реализације

Носиоци реализације

У складу са
планом

Одељењске
старешине/остали

такмичења

I-IV

1-3

У складу са
планом

културна и јавна
делатност
школе

I-IV

1-3

У складу са
планом

семинари

I-IV

кампови

I-IV

остале
факултативне
ваннаставне
активности

I-IV

до 7
ненаставних
дана
до 15
ненаставних
дана
из прилога
у табелама

У складу са
планом
У складу са
планом

У складу са
планом

Наставници вокално
инструменталних и
теоретских класа и општеобразовних предмета
Наставници вокално
инструменталних и
теоретских класа и општеобразовних предмета
Наставници вокално
инструменталних и
теоретских класа
Наставници вокално
инструменталних и
теоретских класа
Наставници вокално
инструменталних и
теоретских класа и
наставници општеобразовних предмета
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1.ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност и представља облик образовно-васпитног
рада којим се доприноси остаривању плана и програма и циљева средњег образовања и васпитања.
Екскурзије као посебан облик образовно – васпитног рада представљају ваннаставну активност која
се остварује ван школе и који се организује ради непосредног проучавања наставних садржаја
значајних за музичке школе и реализације других облика образовно- васпитног рада , а у складу са
интересовањима ученика и могућностима школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа које су у вези са
делатношћу школе.
Одељењска и стручна већа школе достављају предлог плана и програма екскурзије
наставничком већу школе ради разматрања и упућивања мишљења савету родитеља школе ради
давања сагласности. Екскурзије се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља,
за најмање 60 % ученика истог разреда и ако су обезбеђени одговарајући услови за остварење
циљева и задатака екскурзије.
Према одредбама Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
( „Сл.гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2010. ) и стручног упутства о организацији и извођењу
екскурзија сачињава се план и програм екскурзије који је саставни део и Годишњег плана рада
школе. Приликом извођења излета и екскурзија нарочито се посвећује пажња вођењу рачуна о свим
видовима заштите и безбедности ученика.
Задаци екскурзије су:
проучавање објеката и феномена у природи;
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја
здравља и здравих стилова живота;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
 савлађивање и продубљивање дела наст. програма непоср. упознавањем садржаја наст. предмета.







Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног
рада и саставни су део годишњег програма рада школе.
2.ТАКМИЧЕЊА
Посебан део у настави су припреме ученика за такмичења. Она могу бити веома корисна као
подстицај у раду, као мотив за већи број одговорних јавних наступа.
Према предложеним активностима стручних већа за област предмета, у наредном периоду
планирано је учешће ученика на следећим такмичењима:
 Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије (март – април),
 Фестивал музичких и балетских школа Србије –мај,
 међународна такмичења у оквиру и изван државних граница;
 светска такмичења високог ранга.
Планови стручних већа предмета у којима се налазе подаци о планираним такмичењима дати су и у
наредној табели.
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У оквиру државних граница:
Место одржавања
такмичења
( без РТ, ФМБШС и СХОШ)
Ниш, Сремска Митровица,
Београд
Београд, Смедерево, Лазаревац,
Пожаревац, Ваљево
Крагујевац, Смедерево,
Смедеревска Паланка,
Лазаревац, Лозница,
Аранђеловац

Вокално инструментални одсеци

Одсеци
Гудачи
Дувачи
Хармоника
Солопевање

Рума, Београд, Аранђеловац, Уб

Гитаре

Ниш, Београд

Време одржавања

Носиоци реализације

I полугодиште и
II полугодиште

Председници и чланови
стручних већа вокалноинструменталних одсека

II полугодиште

Председник и чланови
стручног већа теоретског
одсека

/

/

Крагујевац, Београд, Шабац
Аранђеловац
Краљево,
Београд,
Пожаревац

Клавири

Теоретски одсек
Етномузиколошки
одсек

Чачак

Изван државних граница:
Држава у којој се одржава
такмичење

Одсеци
Гудачки одсек

државе региона

Одсек хармонике

Сарајево, БиХ

Дувачки одсек

државе региона

Теоретски одсек

Праг, Чешка

Етномузиколошки
одсек

Бијељина, Република
Српска , БиХ
Римини, Италија

Време
одржавања
II
полугодиште
II
полугодиште
II
полугодиште
II
полугодиште

Председник и чланови стручног
већа гудачког одсека
Председник и чланови стручног
већа одсека хармонике
Председник и чланови стручног
већа дувачког одсека
Председник и чланови стручног
већа теоретског одсека

II
полугодиште

Председник и чланови стручног
већа етно одсека

Носиоци реализације

Током школске године према плану календара такмичења одржаваће се припрема
заинтересованих ученика који показују изузетне резултате за учешће на такмичењима у оквиру и
изван државних граница , а према следећем плану:
Стручно веће за
област предмета

Назив предмета

Број часова недељно
по предметном
наставнику
(од I до IV разреда)

Клавир

клавир

1-2

Гудачи и гитара

виолина
виола
виолончело

1-2

Време реализације
(према календару
такмичења)

Носиоци
активности
(мин.)

Током године
(Републичко такмичење,
фестивал, остала
такмичења )
Током године
(Републичко такмичење,
фестивал, остала

6 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
5 наставника
(према избору
стручног већа
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Дувачи

гитара
труба
кларинет
флаута
саксофон
тромбон

такмичења )

предмета)

Током године
(Републичко такмичење,
фестивал, остала
такмичења )

5 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)

Током године
(Републичко такмичење,
фестивал, остала
такмичења )
Током године
(Републичко такмичење,
фестивал, остала
такмичења )

4 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)
2 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)

1-2

Током године
(такмичења )

1 наставник
(према избору
стручног већа
предмета)

1-2

Током године
(такмичења)

5 наставника
(према избору
стручног већа
предмета)

1-2

Хармоника

хармоника

1-2

Соло певање

соло певање

1-2

Српско
традиционално
певање

певање

Теоретски
предмети

солфеђо,
остали
теоретски
предмети

3. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Културна и јавна делатност школе је једно од подручја образовно васпитнних активности
којом се остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином.
Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са
локалном самоправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је
промоција културе и уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи и ван
ње, развијање естетских вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу,
омогућавање испољавање уметничких талената ученика, унапређење етоса, унапређење сарадње са
родитељима.
Школа остварује активну, разноврсну, садржајну и перманентну сарадњу са институцијама
културе у локалној средини и изван и са посебним циљем да уведе ученике у јавни и културни живот
уже и шире средине, да путем извођења уметничких програма афирмише све ученике, а посебно
изузетно талентоване ученике и школу као значајну образовно- васпитну установу.
Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма
културних активности школе и обухвата: прославе дана школе,пријема првакаи почетка и завршетка
школске године, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте,
спортска такмичења, истраживачке активности и друге активности које доприносе проширење
утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке
културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања
културног живота и остваривања образовно-васпитне улоге школе.
Поред културне делатности школе која је везана за институције, биће реализовано и мноштво
активности у самој школи. План културне и јавне и јавне делатности школе саставни је део и
Годишњег плана школе.
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Циљ:
Унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног нивоа у
друштвеној средини.
Задаци:






оспособљавање ученика музичке школе да користе вредности које им пружа локална средина за
свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену
презентовање резултата музичке школе у локалној средини (прославе, јубилеји, манифестације,
посебне акције и активности)
афирмација музичке школе као културног центра у граду и општини
стварање услова за реализацију циљева и задатака музичког васпитања и образовања
унапређивање квалитета друштвеног и културног живота у локалној средини
Културна и јавна делатност школе одвијаће се кроз културне и јавне активности:





у школи,
у локалној заједници,
изван локалне заједнице и кроз
међународну сарадњу

Носиоци активности културне и јавне делатности су наставници, ученици, председници
стручних већа за област предмета, тимови, стручни сарадник педагог, руководство школе, остали.
Културна и јавна делатност музичке школе најуже је повезана са њеном образовноваспитном улогом и облици, активности и садржаји кроз које се реализују активности културне и
јавне делатности школе су следеће:
















организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (солисти,
ансамбли, оркестри и хорови)
организовање концерата наставника школе
организовање концерата гостујућих музичких уметника
активности везане за организовање учешћа ученика на домаћим и међународним музичким
такмичењима (за солисте, камерне ансамбле, 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 предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за
музичку педагошко- извођачку проблематику
организовање ученичких екскурзија, кампова
организовање медијских промоција разне врсте
успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним и културним
институцијама
организовано коришћење простора и програмска сарадња са библиотеком, позориштем,
музејом, галеријама, домовама културе, удружењима, биоскопом, штампаним и е- медијима,
куд-овима, и сл.
ангажовања истакнутих научних , културних и јавних радника у раду са ученицима према
интересовањима и према програмима ученичких организација
организовања семинара , курсева, предавања у школским просторијама
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организовања међушколске сарадње
учешћа ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја
организованих јавних наступа , приредби, манифестација,хуманитарних акција
презентације стваралачког рада ученика музичке школе
организовањем школских интерних, јавних часова и смотри
организовањем специфично осмишљених јавних наступа полазника музичког
забавишта(проширена делатност) и ученика припремног разреда
организовањем концерата студената музичких академија који су потекли из наше музичке
школе као и осталих гостујућих концертних наступа студената
организовањем јавног групног, заједничког музицирања и певања ученика и професора
организовањем и интензивирањем концерата џез оркестра (који ће подстакнути
интересовање за увођење новог одсека основне музичке школе за џез музику)
организовањем концерата симфонијског оркестра ученика и професора
организовањем концерата еминентних музичких уметника и концерт мајстора, студената,
самоуких музичких уметника(етно) и остали
организовање школске студијске продукције (компоновање)која би се медијски и концертно
пласирала,а уједно и подстакла интересовање за увођење планираног одсека за дизајн звука и
музичку продукцију
организација јавних и концертних наступа са програмски квалитетно осмишљеним,
различитим, музичким жанровима
активности ученика у међународном симфонијском оркестру музичких школа из неколико
градова
организовањем међународног отвореног такмичења солфеђиста “Александар Шаца Путник”
иницијативом, стварањем предуслова и организовањем међународног такмичења гитариста,
школског и окружног такмичења гудача и светског такмичења трубе, остало
организовањем (или припремом) такмичења класичних инструменталних /вокалних и етно
одсека(певање, свирање,игра) које ће сваке наредне године моћи да укључује нове
такмичарске дисциплине
организовањем осталих школских такмичења из различитих дисциплина
организовањем ученичког учешћа на домаћим и међународним музичким такмичењима,
фестивалима, смотрама, променадама, остало
организација мајсторских курсева еминентних музичких педагога и извођача
успостављање сарадње са медијским спонзорима музичке школе
организација најразноврснијих медијских промоција прилагођених циљним групама
организација добротворних и хуманитарних наступа и концерата
организовање предавања, семинара, трибина, саветовања који ће обрађивати музичко
извођачку проблематику, савремене класичне, изворне, традиционалне музичке тематике,
будуће тенденце у музичком школству и слично
активирање, поред већ остварених и планираних, нових облика сарадње музичких школа,
ученика, професора, са домаћим и иностраним културним институцијама
активирање на умреженим пројектима са установама,институцијама културе,
образовања,првенствено,као и са осталим циљним групацијама
активности везане за квалитетне начине анимације публике, првенствено у локалној средини
организација промоције уписа у музичку школу и у музичко забавиште
организација најразличитијих врста медијске промоције ученика, наставника, музичке школе
организација ученичких кампова, креативног музичког окупљања
организовање различитих прослава, меморијала, размена, гостовања, посебно осмишљених
манифестација, остало
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Свечано се обележавају и прослављају следећи значајни датуми:
Време

Програмски
садржај

Назив

октобар

Меморијал „Сећање на Лазара
Ристовког“

пригодан музички
и књижевни
садржај

14.октобар

Концерти поводом обележавања
Дана стрељаних у Краљеву

пригодан музички
и књижевни
садржај

7. октобар

Концерти поводом обележавања
Дана Града Краљева

пригодан музички
и књижевни
садржај

децембар – јануар

Концерти поводом обележавања
Дана школе , новогодишњих и
божићних празника

пригодан музички
и књижевни
садржај

27.јануар

Концерти поводом обележавања
Дана Духовности - Св.Саве и
обележавање школске славе

пригодан музички
и књижевни
садржај

8. март

Концерти поводом обележавања
Дана жена

пригодан музички
и уметнички
садржај

април

Концерти поводом обележавања
ускршњих празника

пригодан музички
и уметнички
садржај

мај

Матурске свечаности

пригодан музички
садржај

мај

Завршни концерти школе

пригодан музички
садржај

јун

Концерти поводом обележавања
Светског дана музике(21.06.)

пригодан музички
садржај

јун

Концерти поводом обележавања
Видовдана (28.06.)

пригодан музички
и уметнички
садржај

Носиоци реализације
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе
- тим за КЈД,
- стручна већа предмета,
- ученици од I - IV разреда
средње школе

4. СЕМИНАРИ

У музичкој школи у Краљеву и музичким школама Србије и у иностранству заинтересовани
ученици ће присуствовати специјалним музичким семинарима – мастер класовима које одржавају
еминентни музички стручњаци. Планирано је да се у сарадњи стручних већа предмета и
представника музичких академија ангажују музички стручњаци који ће реализовати семинаре мастер класове унутар школе. На сваком одсеку се планира по један мастер клас, док ће поједине
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похађати заинтересовани ученици и са осталих одсека. Такође пратиће се понуда мастер класовакоји
се реализују на академијама и у осталим музичким школама. Ученици који су учесници кампова
такође имају могућност похађања мастер класова у оквиру музичког кампа.
5. КАМПОВИ
У оквиру Србије и у иностранству ученици ће учествовати на специјалним музичким
камповима. Индивидуално и групно музицирање, мастер класови, концертне активности, стицање
нових знања и вештина, размена искустава, учење и усавршавање страних језика, упознавање
традиције и културе земаља из које долазе учесници кампова и земаља у којима се кампови
одржавају, стицање нових пријатеља и креативно дружење представљају јединствено искуство и
подстицај развоју и напредовању ученика.
Учесници

Број учесника

Место
реализације

Облик сарадње

Време
реализације

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до
3 проф.

Србија

Регионални симфонијски
оркестар

Август

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до
3 проф.

Хрватска

Регионални симфонијски
оркестар, дувачки оркестар

Август

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до
3 проф.

Лимбург,
Немачка

Пројекат сарадње са ЕУ

Октобар или
април

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до
3 проф.

Лион,
Француска

Симфонијски оркестар младихмузички камп

Октобар или
април

Ученици и
професори МШ

До 30 ученика, до
3 проф.

Норвешка

Симфонијски оркестар младихмузички камп

Октобар или
април

6. ОСТАЛЕ ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Назив факултативне
активности

Разред

Број часова
недељно

Време реализације

Носиоци реализације

Камерни вокални
ансамбли

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Камерни
инструментални
ансамбли

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Ансамбл фрула

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставник
инструменталне класе
фруле

Назив факултативне
активности

Разред

Број часова
недељно

Време реализације

Носиоци реализације

Народни дувачки
инструменти

II - IV

1–2

У складу са планом

Народни жичани
инструмент-гусле

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставник
инструменталне класе
фруле
Наставник
инструменталне класе
гусли
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Наставник
инструменталне класе
фруле
Наставници фруле, гусли
и етномузиколошких
предмета
Наставник
етномузиколошких
предмета
Наставници
инструменталних класа
гудача

Блок флаута

II - IV

1–2

У складу са планом

Народни ансамбли
(комбиновани)

II - IV

1–2

У складу са планом

Народна игра
Плесне игре

II - IV

1–2

У складу са планом

II - IV

1–2

У складу са планом

II - IV

1–2

У складу са планом

Ансамбл гитара

II - IV

1–2

У складу са планом

Оркестар хармоника

II - IV

1–2

У складу са планом

Биг бенд

II - IV

1–2

У складу са планом

Ансамбл флаута

II - IV

1–2

У складу са планом

Симфонијски оркестар

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа,
теоретских и
етномузиколошких класа

У складу са планом

Наставници општеобразовних предмета и
наставници теоретских
предмета, остали

Камерни гудачки
оркестар(од 10
чланова и више)
Камерни ансамбли
соло певача и
теоретичара или
клавириста

Музичко- сценски
наступи различитог
карактера
(укључујући и
„музичке бајке“)
Позоришне представе

II - IV

II - IV

до 3 дана

до 3 дана

Наставници вокалних
класа соло певања
Наставници
инструменталних класа
гитаре
Наставници
инструменталних класа
хармоника
Наставници
инструменталних класа
дувача
Наставници
инструменталних класа
дувача
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ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМ ЕТИ У СР ЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ,
ЊИХОВИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Инструмент (дувачки, удараљке, контрабас,
традиционално певање и свирање)
Соло певање
Развијање слуха
Дириговање
Увод у компоновање
Аудио визуелна техника

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

нед. год.

нед.

год.

нед.

год.

Укупно

2

70

2

70

2

66

206

2
2
-

70
70
-

2
2
-

70
70
-

2
2
2
1

66
66
66
33

206
70
136
66
33

Факултативни наставни предмети су предмети који су прописани за средњу школу као и предмети
које школа може да понуди ученицима, сходно Правилницима о наставном плану и програму за
средњу школу , а у складу са могућностима школе и потребама ученика.
Крајем школске ......године, одељенске старешине су поделиле анкету ученицима средње
школе, поводом обавезних изборних и факултативних премета. Школа је понудила следеће предмете
и активности:
-

главни предмети свих одсека за ученике којима то није главни предмет,

-

стручни и ужестручни предмети свих одсека за ученике којима то није обавезни предмет,

-

опште-образовни предмети свих одсека за ученике којима то није обавезни предмет.

Резултати анкете показали су интересовање ученика за понуђене инструменте и активности,
па ће сходно могућностима школе и оптерећености фонда часова предметних наставника, следеће од
факултативних предмета и активности бити уврштени у Школски програм:
Факултативни
предмет/активност

Разред

Број часова
недељно

Начин реализације

Носиоци реализације

Инструмент/певањеглавни предмет

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Народна игра,
Плесне игре

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа

Народни ансамбли

II - IV

1–2

У складу са планом

Наставници вокалних и
инструменталних класа
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НАЧИНИ И ПОСТУ ПЦИ З А ОСТВАРИВАЊЕ ПР ОПИСАНИХ НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБАВЕЗ НИХ И ИЗБОРНИХ ПР ЕДМЕТА, ДОПУ НСКЕ,
ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
МОДЕЛИ, ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НАСТАВНОГ РАДА
Начин остваривања програма наставе инструмента – индивидуалне наставе
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
треба да, свакако, 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 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 информација 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 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
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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 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
инструменталнее 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.
Стручни актив за развој школског програма је размотрио више модела, односно могућности
како да се у школском програму прикажу начини остваривања принципа и циљева образовања и
стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних планова и програма
наставе и учења и врсте активности у образовно-васпитном раду. Одлучено је да начин
планирања прилагоди својим потребама и прошири прописаним и другим потребним елементима.
Начин и поступак остваривања прописаних планова и програма наставе и учења и врсте
активности у образовно-васпитном раду дати су у оквиру посебног модела планирања у глобалним
и оперативним плановима рада наставника и припремама за извођење часова који ће бити саставни
део и Годишњег плана школе, а такође и значајан део Школског програма - прилог Школског
програма (у штампаној и електронској верзији), који се налази у школи код директора школе.
Начин и поступак остваривања прописаних планова и програма наставе и учења и врсте
активности у образовно-васпитном раду су приказани на следећи начин:
- Планирање и програмирање обавезних, обавезних изборних, као и осталих облика
образовно-васпитног рада извршено је по следећем моделу :
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
НАСТАВНОГ РАДА
1.страна

2.страна
3.страна
4.страна

Садржај
Наставни предмет, Разред, Образовни профил, Редни број модула, Број часова по
модулима; Модули, Број часова по модулима за : Обраду, Утврђивање, Обнављање,
Вежбање, Систематизацију; Укупан фонд часова, Назив школе, Укупан број часова за
обраду, Укупан број часова за утврђивања, Укупан број часова за обнављања, Укупан
број часова за вежбања, Укупан број часова за систематизацију
Циљ за предмет, Задаци за предмет, Циљеви по модулима, Задаци по модулима,
Исходи по модулима, Наставна ситуација, Име и презиме наставника, Датум предаје,
Службени гласник –Просветни гласник број, Грб школе
Нивои постигнућа, Критеријуми о оцењивању, Уџбеници , приручници и литература.
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
НАСТАВНОГ РАДА

Садржај
Школска година, Наставни предмет, Разред, Недељни фонд часова, Редни број
модула, Тип часа, Редни број часа, Наставни оквир-Тема, Модули, Корелација(унутар
предмета, са осталим предметима), Датум предаје, Наставник ,Смотре , јавни часови
и концерти – планирање, Назив школе.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Садржај

1.страна
2.страна
3.страна

Месец, Образовни профил, Наставни предмет, Разред, Име и презиме ученика, Редни
број часа, Циљеви часа, Задаци часа, Нивои постигнућа, Облик рада, Наставне методе,
Тип часа, Наставни садржаји-кључни појмови, Домаћи задатак , Број учионице, Грб
школе.
Редни број часа, Наставне јединице (фазе рада-кораци), Упутство за дидактичко
методичко остваривање програма, Активност наставника, Активност ученика,
Планирано време трајања часа, (Само)евалуација, Исходи, Место и положај ученика ,
Изглед школске табле, Иновације, Наставна средства – забелешка, име и презиме
наставника, име и презиме ученика, Датум предаје плана.

4.страна

Сви елементи планирања и програмирања наставног рада биће конкретизовани у писаним
припремама наставника. Образац припреме који ће наставници користити је интегрални део
глобалних и оперативних планова у оквиру прихваћеног модела планирања у програмском пакету и
он садржи све елементе који су прописани , препоручени и које су у извештају и у консултацијама
предложили/сагласили се просветни саветници.
Наставни план и програм остварује се у школи где су школски простор, опрема и наставна
средства прописани:
 Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне
профиле III и IV степена стручне спреме („Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник”, бр. 7/91) и
 Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне
профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама подручја економија, право и
администрација- („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, бр. 9/91 и 2/98).

ПРОВЕРИ ОВО .....

ОВО**

Наставници сами припремају потребна наставна средства (ноте, аудио-видео материјале, и
Power Point презентације) у складу са овим наставним програмом, користећи:
 публикована мултимедијална наставна средства (штампана литература, различите
публикације, збирке нота, одговарајуће видео и аудио ЦД и ДВД дискове и елктронске
публикације);
 одговарајуће програме за писање и штампање нотног материјала;
 Интернет.
Настава се реализује уз коришћење доступних наставних средстава (инструмената, рачунара и
пројектора, телевизора и видео рекордера, одговарајућег канцеларијског прибора, опреме и алата;
телефона, телефакса, фотокопир апарата).
Детаљна упутства за остваривање програма дата су уз сваки предмет појединачно.
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ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна. Час траје 45 минута
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ ПО ОДСЕЦИМА

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК
А) индивидуална настава: Главни предмет, Упоредни клавир
Б) У групама од 2 ученика: Читање с листа, Корепетиција – за клавиристе и оргуљаше.
В) У групама од 3 ученика: Камерна музика
Г) У групама од 8 ученика: Солфеђо, Теорија музике, Хармонија, Музички облици,
Контрапункт,
Д) У групама од 15 ученика:, Историја музике са упознавањем музичке литературе,
Национална историја музике, Етномузикологија, Музички инструменти
Ђ) У групама до 60 ученика: Оркестар/ Хор

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
А) Индивидуална настава: Клавир
Б) у групама од 2 ученика: Свирање хорских партитура
В) У групама до 8 ученика: Солфеђо, Теорија музике, Хармонија, Музички облици,
Контрапункт, Дириговање, Увод у компоновање
Д) У групама до 15 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе , Музички
инструменти, Етномузикологија, Национална историја музике
Ђ) у групама до 60 ученика: ХОР

ОДСЕК ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МУЗИКУ
А) Индивидуална настава: Главни предмет, упоредни клавир
Б) У групама од 3 до 6 ученика: Народни ансамбли, Народна игра
В) У групама од 8 ученика: Солфеђо, Теорија музике, Хармонија, Контрапункт,
Етномузикологија, Етнологија, Музички облици,
Г) У групама од 15 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе , Музички
инструменти, Национална историја музике
Д) у групама до 60 ученика: ХОР

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВЊЕ УЧЕНИКА
Потребно је да наставник ученику, континуирано и на адекватан начин (примерено
учениковој способности да разуме и прихвати) , указује на квалитет његовог постигнућа у
различитим доменима активности и знања. Овим се ученицима омогућава да развијају способност да
самостално прате и да самостално себе процењују (оцењују) на релативно објективан начин.
Постављањем основа за развој способности евалуације већ у првом разреду, ученици почињу да се
оспособљавају да и активно учествују у свом развоју и образовању.
Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и
напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и
сумативним оцењивањем.
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Формативно оцењивање јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о
напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену развоја
компетенција ученика. Саставни је део процеса наставе и учења и садржи повратну информацију
наставнику за даље креирање процеса учења и препоруке ученику за даље напредовање и
евидентира се у педагошкој документацији наставника. На основу података прикупљених
формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовноваспитном раду (дневник рада), у складу са критеријумима прописаним овим правилником.
Под подацима, подразумевају се подаци о знањима, вештинама, ангажовању, самосталности и
одговорности према раду, а у складу са школским програмом.
Формативна улога оцењивања захтева да оно има улогу подстицајне повратне информације,
што значи да се мора водити рачуна о следећем:
- повратна информација је ефикасна када је добро увремењена, тј. дата
активности на коју се односи, или током обављања активности,

непосредно након

- она мора да буде конкретна, тј. мора да се односи на активности и продукте детета, а не на
личност или трајне карактеристике особе,
- она мора бити позитивно интонирана, тј. прво да садржи истицање оних елемената који су
за похвалу, а тек потом оних елемената у односу на које би дете требало или могло да уложи додатне
напоре.
Сумативна евалуација је вредновање у завршној фази образовног процеса. Финална
евалуација има за циљ да сумира исходе и процени њихов квалитет.
Овако постављено и реализовано праћење напретка ученика и оцењивање (квалитативно,
континуирано, коректно, позитивно и адекватно образложено , доприноси и њиховом развоју појма о
себи, формирању реалне слике о себи, о ономе што знају, умеју, о својим способностима, што је
значајно за развој самопоштовања ученика и здравог односа према себи.
Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине,
модула или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним
оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у дневник рада, а могу бити унете и у педагошку
документацију.
Формативно и сумативно оцењивање део су јединственог процеса оцењивања заснованог на
унапред утврђеним критеријумима.
Оцена представља објективну и поуздану меру остварености прописаних циљева, исхода
учења, стандарда постигнућа и развијених компетенција, као и напредовања и развоја ученика и
показатељ је квалитета и ефикасности заједничког рада наставника, ученика и школе у целини.
У свим разредима средњег образовања оцењивање и закључна оцена су бројчани.
Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања, са
образложењем.
Оценом се изражава:
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање
исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма предмета;
2) ангажовање ученика у настави;
3) напредовање у односу на претходни период;
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4) препорука за даље напредовање ученика.
Оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода
и развијање компетенција у току савладавања програма предмета процењује се на основу:
-

овладаности појмовном структуром и терминологијом;

-

разумевања, примене и вредновања научених поступака и процедура и решавања проблема;

-

рада са подацима и информацијама;

-

интерпретирања, закључивања и доношења одлука;

-

вештина комуникације и изражавања у различитим формама;

-

овладаности моторичким вештинама;

-

извођења радних задатака.

Ангажовање ученика обухвата:
-

активно учествовање у настави,

-

одговоран однос према постављеним задацима,

-

сарадњу са другима и

-

показано интересовање и спремност за учење и напредовање.

Напредовање у односу на претходни период:
-

исказује се оценом, чиме се уважава остварена разлика у достизању критеријума постигнућа.

Препорука за даље напредовање ученика:
јасно указује ученику на то шта треба да побољша у наредном периоду и саставни је део
повратне информације уз оцену.
Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним
активностима или непримереног понашања у школи. Наставник у поступку оцењивања прикупља и
бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у дневнику рада и својој педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом сматра се писана или електронска документација наставника која
садржи:
-

личне податке о ученику и
његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа,
податке о провери постигнућа,
ангажовању ученика и напредовању,
датим препорукама,
понашању ученика и
друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.

Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља,
приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног
вредновања квалитета рада установе.
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Напомена: оцењивање и напредовање ученика у средњој школи врши се у складу са одредбама
Правилника о оцењивању ученика у средњој школи.

ИСПИТИ
У музичким школама полажу се следећи испити:
1. пријемни
2. разредни
3. поправни
4. годишњи
5. матурски
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му
приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају
завршену основну музичку школу ако претходно положе испит за проверу нивоа знања, завршног
разреда основног музичког образовања. Кандидати који нису завршили редовно основно
школовање, а завршили су ОМШ могу да се упишу у СМШ где похађају наставу стручних предмета.
Школе могу вршити проверу психофизичких предуслова за бављење музиком. Пријемни испит
полаже се у јунском испитном року.
Садржај пријемног испита:
Вокално-инструментални одсек, Одсек за традиционалну музику
- испит се полаже из два дела:
1. солфеђо са теоријом (усмени испит);
2. инструмент-соло певање-традиционално певање или свирање.
Теоретски одсек - испит се полаже из три дела:
1. Писмени испит, солфеђо - диктат;
2. Писмени испит - тест из теорије музике;
3. Усмени испит из солфеђа.
РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Полаже се по правилима које прописује Закон о средњој школи.
ПОПРАВНИ ИСПИТ
Полаже се по правилима које прописује Законо средњој школи.
ГОДИШЊИ ИСПИТИ
Годишњи испит се полаже на крају наставног периода текуће школске године.
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. За ученике се може организовати
годишњи испит у форми солистичког концерта. Годишњи испит, за ученике којима је одобрено
убрзано напредовање, полаже се у два испитна рока, јануарском, испит разреда у који су уписани
текуће школске године а испите за наредни разред у јунском или августовском испитном року.
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ГОДИШЊИ ИСПИТИ СЕ ОБАВЉАЈУ ИЗ СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА:
ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК
II разред: Главни предмет, Камерна музика, Солфеђо, Упоредни клавир
III разред: Главни предмет, Камерна музика
IV разред: Солфеђо, Хармонија
ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
II разред: Солфеђо, Клавир
III разред: Солфеђо, Хармонија, Контрапункт,Дириговање
IV разред: Контрапункт, Дириговање, Клавир
ОДСЕК ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МУЗИКУ
II разред: Главни предмет, Народне игре, Етномузикологија, Солфеђо, упоредни клавир
III разред: Главни предмет, Народне игре, Етномузикологија, Солфеђо, Хармонија
IV разред: Народне игре, Етномузикологија, Солфеђо, Хармонија
МАТУРСКИ ИСПИТ
Матурски испит у средњој музичкој школи ученици полажу, закључно са генерацијом
матураната школске 2019-20.године, на следећи начин:




Музички извођач класичне музике ( матурски испит чини писмени задатак из српског
језика-матерњег језика и испит из главног предмета).
Музички сарадник ( матурски испит чини писмени задатак из српског језика-матерњег
језика, писмени и усмени испит за предмете Хармонија и Солфеђо).
Музички извоћач традиционалне музике (матурски испит чини писмени задатак из српског
језика-матерњег језика, испит из главног предмета и писмени рад из Етномузикологије).

Испити се полажу пред комисијом у складу са законом. Сви испити се организују у просторијама
школе и полажу се пред испитном комисијом од најмање 3 члана, коју образује директор Школе, од
којих су најмање 2 стручна за предмет, а чине је председник, испитивач и стални члан. Испити се
полажу у роковима прописаним законом и Статутом школе, и то у редовним и ванредним роковима.
Матурски испит у средњој музичкој школи ученици полажу, од генерације матураната
школске 2020-21.године, на следећи начин:
УМЕТНИЧКА МАТУРА
Садржај уметничке матуре чине испити са Листе општеобразовних предмета, као и код опште
матуре, и испит из уметничког наставног предмета.
Уметничку матуру чини: ОБАВЕЗНИ и ИЗБОРНИ део.
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ОБАВЕЗНИ ДЕО:
1. Српски језик и књижевност
2. Наставни предмет по избору
(Листа општеобразовних наставних предмета: Српски језик; Страни језик; Математика; Физика;
Хемија; Биологија; Географија; Историја)
3. Уметнички наставни предмет (у зависности од образовног профила)
Уметнички наставни предмет:
MУЗИЧКИ САРАДНИК ТЕОРЕТИЧАР
•
Солфеђо (једногласни и двогласни диктат, записивање народне песме са текстом према
певању наставника; parlato - из оквира градива из ритма; мелодијска етида за певање са листа).
•
Хармонија (писани део испита: хармонизација задатог сопрана; хармонизација обележеног
баса; усмени део испита: три питања из градива хармоније; свирање једне модулације на клавиру).
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ
•
Традиционално свирање (три изворне мелодије на фрули; три изворне мелодије на
двојницама; четири изворне мелодије на гајдама - две на двогласним и две на трогласним; две епске
песме уз гусле; две изворне мелодије на тамбури самици и писани део испита из Етномузикологије).
•
Традиционално певање (две солистичке песме; три двогласне песме старијег слоја, од тога
две са паралелним секундама и једна са подизањем интонације; две двогласне песме новијег слоја;
два двогласна хибридна облика између старијег и новијег певања и писани део испита из
Етномузикологије).
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
 Виолина (две етиде са различитом проблематиком; два става из партите или сонате Ј. С. Баха за
виолину соло; концерт - цео; виртуозни комад и једно дело домаћег аутора); испитни програм се изводи
напамет.
 Виола (две етиде различитог карактера - једна, по могућству, у двозвуцима; Ј. С. Бах - два става из
сонате или партите; концерт - сва три става; два примера из оркестарске литературе; комад уз пратњу
клавира - првенствено југословенских или домаћих аутора); испитни програм се изводи напамет.
 Виолончело (две етиде; виртуозни комад; композиција из XX века - по могућству домаћег
композитора; два става из Бахове свите број 3 - обавезно прелудијум; цео концерт); испитни програм се
изводи напамет.
 Контрабас (једна концертна етида; два става свите; један комад са клавиром; један концерт - цео);
испитни програм се изводи напамет.
 Гитара (једна концертна етида; соната; два става Баха; композиција домаћег аутора; комад) или
(једна концертна етида; први став сонате; цела Бахова свита или композиција која по дужини може бити
еквивалент свити; композиција домаћег аутора; комад); испитни програм се изводи напамет.
 Клавир (једна концертна етида; један прелудијум и фуга; једна соната; једно романтично дело;
једно дело аутора XX века; једно дело југословенског аутора); испитни програм се изводи напамет. На
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.).
 Хармоника (једна концертна етида; једна полифона композиција; једна циклична композиција; две
композиције, по избору, различитог карактера); пожељно је да најмање две композиције буду оригинално
писане за хармонику; испитни програм се изводи напамет.
 Флаута (једна етида виртуозног карактера; комад виртуозног карактера; концерт); испитни
програм се изводи напамет.
 Кларинет (једна етида, један концерт, једно виртуозно дело - композиција југословенског или
словенског аутора).
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 Саксофон (једна етида; концерт I, II, III став - изводи се напамет, композиција виртуозног карактера;
композиција југословенског или словенског аутора).
 Труба (једна етида цикличног карактера; концерт - најмање троставачни; комад виртуозног
карактера; композиција југословенског или словенског аутора; Крањчевић-Тошић: Оркестарске студије);
једна од наведених композиција изводи се напамет.
 Тромбон (једна етида концертног карактера; концерт сва три става - изводи се напамет;
композиција виртуозног карактера; дело југословенског или словенског композитора).
 Удараљке (добош: соло композиција; композиција уз пратњу клавира која може бити саставни део
свите или концерта; тимпани: соло композиција, композиција уз пратњу клавира која може бити
саставни део свите или концерта; мелодијске удараљке (вибрафон, ксилофон, маримба): две соло
композиције, две композиције уз пратњу клавира (комад, свита, соната или концерт)); испитни програм
се свира за добош и тимпане из нота, а за вибрафон, ксилофон и маримбу напамет.
 Соло певање (једна арија из ораторијума, мисе или кантате, једна арија старог мајстора, једна песма
аутора XИX века; једна песма аутора XX века; две оперске арије различитих епоха; једна песма
југословенског или домаћег аутора; једна песма словенског аутора); испитни програм се изводи напамет.
ИЗБОРНИ ДЕО
уметничке матуре, истоветан је са изборним делом опште матуре:
 “Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности од захтева
високошколске установе на којој планира да настави образовање.”
 Ученик који је завршио средње уметничко образовање и васпитање у обавезном и изборном
делу уметничке матуре полаже испите из општеобразовних наставних предмета истог садржаја и
структуре тестова као и ученик општег средњег образовања и васпитања.
 Ученик са положеном уметничком матуром може да се упише на високошколску установу под
условима које та установа прописује, односно у складу са законом.

1. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Једна од приоритетних области рада су слободне активности, које нашу школу чине препознатљивом.
Планирање и реализација ових активности регулисани су и Годишњим планом рада.
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и
интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде
ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности, које се, по
правилу, спроводе кроз рад у различитим облицима групних активности.
Циљ школе је да слободним културним и другим активностима повећа активност васпитнообразовног рада у стицању и развијању опште културе ученика и унапређивању културе живота и рада у
локаној средини.
У избору ваннаставних слободних активности ученици се добровољно и самостално опредељују за оне
облике које највише одговарају њиховим склоностима, способностима и испољеним интересовањима.
Ученици могу променити изабрану активност после дужег или краћег временског периода, као и
самостално избрати нове за наредни период што је значајно за општи и професионални развој ученика,
посебно што слободан избор активности омогућава ученицима да се опробају у оним склоностима и
способностима које могу да задовоље њихову радозналост и пронађу активности које највише одговарају
њиховим потребама и реалним могућностима.
За успешнији рад у оквиру слободних активности остварује се континуирана и осмишљена педагошка
сарадња између школе, родитеља, друштвене средине, средстава јавног информисаања.
Школа у том циљу организује и прикључује се јавним манифестацијама, квизовима знања, вечерима
поезије, такмичењима, сусретима са истакнутим музичким педагозима и извођачима, песницима, сликарима,
писцима, спортским манифестацијама, хуманитарним акцијама, сарађује са едукаторима различитог профила и
другим личностима које су интересантне и подстицајне за ученике школе.
Ученицима је омогућено и да иницирају и успостављају непосредне контакте са културним
институцијама, другим васпитно-образовним организацијама, омладинским удружењима, осталим
групацијама и појединцима. Слободне активности се организују према интересовању и личној мотивацији
ученика.
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У школи се реализују следеће слободне активности:
Музичке
Културно уметничке
Хуманитарне
Спортско - рекреативне
Еколошке
Медијске
Информатичке
Такмичарске
Предузетничке
Пројектне
Остало...
Посебан допринос у остваривању програма слободних ваннаставних активности је рад :
 у џез оркестру (Биг бенд)
 у комбо саставима
 у оквиру традиционалног певања ученика са више различититих одсека
 у оквиру камерних ансамбала и камерних оркестара
 у симфонијском оркестру професора и ученика
 на српским традиционалним и осталим плесним играма
 осмишљавање и припрема материјала за сајт школе
 пројекат „Музика и ми“(промоција уписа у омш у основним школама и вртићима, градском тргу, остали
простори)












Задужени наставници сачињавају планове и програме у које се уграђују садржаји наведених активности.
Ученици се могу ангажовати као чланови симфонијског оркестра у чијем саставу учествују професори и
ученици и за који ће се припремити план и програм.
Ученици се могу анжовати и у оквиру: певања у хорским ансамблима, џез певању, традиционалном
свирању народних дувачких и жичаних инструмента, традиционалном певању, појању уз гусле, у оквиру
народне игре, плесних игри, различитих етно народних ансамбала (певање и/или свирање), камерних
ансамбала (вокалних, инструменталних и вокално-инструменталних), камерних оркестара (гудачки,
хармоника, гитара, дувача, ...), учења импровизација у извођаштву, техника свирања и фразирања у
извођаштву(нпр.хармоника, остали инструменти), ...
Ученици школе се могу бавити и припремом и осмишљавањем материјала за школски сајт у сарадњи са
овлашћеним професором информатике и администратором сајта.
У оквиру Ученичког парламента, вршњачког тима, тима за медијацију и одељењских заједница у
сарадњи са координатором ученичког парламента/осталима организује се промотивни тематски музичко
сценски пројекат школе „Музика и ми“ у вртићима предшколске установе и основним школама којима се
подстиче интересовање за музику и похађање музичке школе. Пројекти се промовишу на сајту школе и фб
страници, као и медијски.
Припрема ученика за такмичења у оквиру обавезних предмета сваке године омогућава нашим
ученицима пласман од општинског до републичког и светског нивоа.
Посебно активности различитог карактера у оквиру главног предмета пружају могућност ученицима да
на занимљив начин проширују своја знања и да развијају своје вештине .
Остале активности:
 хуманитарне активности: учешће у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви,
сакупљање добровољних новчаних и других прилога,
 промоција основне музичке школе,
 друге активности за којима се буде указала прилика.

2. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са локалном
самоправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је промоција културе и
уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи и ван ње, развијање естетских
вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу, омогућавање испољавање уметничких
талената ученика, унапређење етоса, унапређење сарадње са родитељима.
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Циљ:
 унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног нивоа у
друштвеној средини.
Задаци:






оспособљавање ученика музичке школе да користе вредности које им пружа локална средина за
свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену
презентовање резултата музичке школе у локалној средини (прославе, јубилеји, манифестације,
посебне акције и активности)
афирмација музичке школе као културног центра у граду и општини
стварање услова за реализацију циљева и задатака музичког васпитања и образовања
унапређивање квалитета друштвеног и културног живота у локалној средини

Школа остварује активну, разноврсну, садржајну и перманентну сарадњу са институцијама културе у
локалној средини и изван и са посебним циљем да уведе ученике у јавни и културни живот уже и шире средине, да
путем извођења уметничких програма афирмише све ученике, а посебно изузетно талентоване ученике и школу као
значајну образовно- васпитну установу.
Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма културних
активности школе и обухвата: прославе дана школе,пријема првакаи почетка и завршетка школске године,
прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска такмичења,
истраживачке активности и друге активности које доприносе проширењ утицаја школе на васпитање ученика
и културни развој школског окружења, као и заједничке културне активности са институцијама и
организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања културног живота и остваривања образовноваспитне улоге школе.
Поред културне делатности школе која је везана за институције, биће реализовано и мноштво активности у
самој школи. План културне и јавне и јавне делатности школе саставни је део и Годишњег плана школе.
Културна и јавна делатност школе одвијаће се кроз културне и јавне активности





у школи,
у локалној заједници,
изван локалне заједнице и
кроз међународну сарадњу
Носиоци активности културне и јавне делатности су наставници, ученици, председници стручних већа
за област предмета, тимови, стручни сарадник педагог, руководство школе, остали
Културна и јавна делатност музичке школе најуже је повезана са њеном образовно- васпитном улогом
и облици, активности и садржаји кроз које се реализују активности културне и јавне делатности школе су
следеће:
АКТИВНОСТ/ТЕМА



Пријем и подела првака, уз пригодан уметнички програм и
презентацију школе
Разрада плана и програма за текућу школску годину







Меморијал „Сећање на Лазара Ристовког“
Програм поводом обележавања Дана стрељаних у Краљеву
Концерти поводом обележавања Дана Града Краљева
Интерни часови
Сарадња у обележавању ,,Дечије недеље,,





Интерни часови
Организационе припреме за промоцију уписа у омш
Јавни часови



Време и место
реализације
Септембар
Сала Школе

Реализатори и сарадници
Тим за културну и јавну
делатност
Тим за маркетинг
Стручна већа

Октобар
Сала Школе
биоскоп ,,Кварт,,
Народни музеј
Новембар
Сала Школе

Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатност
Одељењске старешине;
Стручна већа
Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа
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Децембар







Концерти поводом обележавања Дана школе, новогодишњих и
божићних празника
Интерни часови
Јавни часови
Концерти поводом обележавања Дана Духовности - Св.Саве и
обележавање школске славе
Разрада плана и програма за текућу школску годинуж
Организационе припреме за промоцију уписа у омш

Краљевачко
позориште
Сала Школе
Јануар
Сала Школе
Народни музеј
Фебруар



Промоција уписа у омш уз пригодан уметнички програм и
презентацију школе
Разрада плана и програма за текућу школску годину





Концерти поводом обележавања Дана жена
Интерни и јавни часови
Концерти такмичараца






Промоција уписа у омш уз пригодан уметнички програм и
презентацију школе
Концерти поводом обележавања ускршњих празника
Разрада плана и програма за текућу школску годину
Концерти такмичараца






Анализа плана и програма за текућу школску годину
Матурске свечаности
Наступи поводом обележавања Видовдана
Завршни концерти и концерти награђених ученика



Основне школе
Сала Школе
Март
Сала Школе
Народни музеј

Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа Ученици,
чланови секција;

Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа
Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа Ученици,
чланови секција;
Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа Ученици,
чланови секција;

Април
Сала Школе Основне
школе
Народни музеј
Краљевачко
позориште
Мај
Сала Школе Народни
музеј Краљевачко
позориште

Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа Ученици,
чланови секција;
Тим за маркетинг
Тим за културну и јавну
делатнотст
Стручна већа Ученици,
чланови секција;

Током целе године посете културним дешавањима на нивоу града:
Народни музеј, Библиотека, Културни центар Рибница, Краљевачо позориште, Биоскоп ,,Кварт,,остало

3. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ НОТОТЕКЕ
Школска нототека представља збирку штампаних и електронских нотних издања, као и књижевне
литературе из области музике у власништву школе.
Циљ:
Стручни сарадник - школски нототекар, односно медијатекар, доприноси остваривању и унапређивању
образовно-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.
Он подстиче самосталност ученика у учењу и упознавање музичке литературе, кроз коришћење свих
доступних извора: нотних, аудио, аудио-визуелних, и пратећих научно-историјских; остварује сарадњу и
заједничко планирање активности наставника, школског нототекара, односно медијатекара и локалне
самоуправе; обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају
вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог
живота.
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Задаци:
Школски нототекар реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и
нототечко, односно медијатечко-информацијских из домена културних активности школске нототеке, односно
медијатеке доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања,
програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно праћења целокупног образовног
процеса, као члан школских тимова има задатке:















развијања и неговања навике упознавања музичке литературе и коришћења нототеке, односно медијатеке
код ученика и наставника,
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
мотивисања за учење и подстицања на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог
живота,
сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка
интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,
пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним
приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,
стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ нототечком, односно медијатечком фонду
и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и
креативности код ученика,
обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се
корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,
припремања и реализовања нототечког, односно медијатечког програма намењеног ученицима са
посебним потребама и посебним способностима,
вођења аутоматизованог нототечког, односно медијатечког пословања (инвентарисање и сигнирање,
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови).
1) Планирање и програмирање образовно-васпитног рада - реализује се кроз:







планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике,
наставнике и стручне сараднике,
израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,
планирање и програмирање рада са ученицима у школској нототеци, односно медијатеци,
планирање развоја школске нототеке, односно медијатеке и набавка библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовно-васпитног рада.
2) Праћење и вредновање образовно-васпитног рада







учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,
вођење аутоматизованог нототечког, односно медијатечког пословања, са увидом у наставне планове и
програме рада школе,
помоћ у одабирању и припремању литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности
(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),
коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог
истраживачког рада,
побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког
односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.
3) Рад са наставницима





Сарадња са наставницима на промоцији упознавања музичке литературе ради задовољства кроз све
облике образовно-васпитног рада,
Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,
Организовање наставних часова из појединих предмета у школској нототеци, односно медијатеци,
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Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде музичке литературе, и коришћења
наставничко-сарадничког дела школске нототеке, односно медијатеке,
Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе,
Систематско информисање корисника школске нототеке, односно медијатеке о новим музичким
издањима, стручним часописима и другој грађи, тематским изложбама у вези с појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, усмено или писмено приказивање појединих издања музичке литературе
и часописа.
4) Рад са ученицима














Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње,
Систематски обучава ученике за употребу информационог нототечког, односно медијатечког апарата, у
складу са њиховим способностима и интересовањем,
Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајања метода самосталног рада на музичком (нотном)
тексту и другим материјалима,
Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,
Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања,
Ради на развијању позитивног односа према упознавању музичке литературе, важности разумевања
музичког (нотног) текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија,
речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално
коришћење,
Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају нототечку, односно медијатечку грађу, да
развијају навику долажења у школску и јавну нототеку, односно медијатеку и да узимају учешћа у њеним
културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови
нототекарства, односно медијатекарства),
Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем
истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја
за естетске вредности,
Ради са ученицима у читаоници, и ради или сарађује у радионицама за ученике, и на реализацији
школских пројеката
5) Рад са родитељима, односно старатељима





Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о корисничким интересовањима и
потребама ученика, ради развијања навика упознавања музичке литературе и формирању личних и
породичних нототека, односно медијатека,
Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем навика упознавања музичке литературе код
ученика.
6) Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика











Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске нототеке, односно
медијатеке,
Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за
предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,
Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, упућивање на критички и креативни однос
ученика приликом коришћења извора,
Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионица, за организовање културних догађаја,
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску нототеку, односно медијатеку, коју
користе ученици, наставници и стручни сарадници,
Сарадња на припреми и организовању културних активности школе (музичке трибине, сусрети,
разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање
значајних јубилеја везаних за школу и просвету,
Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.
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7) Рад у стручним органима и тимовима



Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на
реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе,
Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора.
8) Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

Сарадња са стручним институцијама и локалном самоуправом обухвата:
сарадњу са другим школама, школским, народним и другим нототекама, односно медијатекама на
територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и међунототечке,
односно међумедијатечке позајмице,
 сарадњу са локалном самоуправом по питању промоције рада нототеке, односно медијатеке и школе,
 сарадњу са просветним, научним, културним и другим институцијама (новинско-издавачким
предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и
културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом
омладине и другим образовним установама),
 учешће у раду Друштва школских нототекара, односно медијатекара Србије и других стручних
друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.


9) Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање







Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с
наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника,
вођење збирки и посебних фондова,
Праћење и евиденција коришћења литературе у школској нототеци, односно медијатеци,
Вођење документације о раду школске нототеке, односно медијатеке и школског нототекара, односно
медијатекара - анализа и вредновање рада школске нототеке, односно медијатеке у току школске
године,
Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају
учешће и школски нототекари, односно медијатекари.

Препоруке за остваривање програма
Основе програма рада школског нототекара, односно медијатекара усклађене су са законима о основној
и средњој школи, Законом о основама система образовања и васпитања, плановима и програмима образовноваспитног рада у свим подручјима рада, функцијама и задацима школске нототеке, односно медијатеке у
основношколском и средњешколском образовању.
Вишегодишњи (перспективни) и годишњи (глобални) програм рада школског нототекара, односно
медијатекара заснива се на плановима и програмима образовно-васпитног рада одговарајућих подручја рада,
програму рада школе и овом програму рада школског нототекара, односно медијатекара. Годишњим
програмом рада школске нототеке, односно медијатеке утврђују се задаци и послови (по делатностима,
полугодиштима и месецима), који се даље разрађују и конкретизују у оперативним плановима рада (месечним,
недељним и дневним). Оперативним плановима рада утврђују се и методологија и динамика реализације свих
предвиђених задатака, као и њихови извршиоци. Школски нототекар, односно медијатекар посебно разрађује
програм рада школске нототечке, односно медијателке секције чији је стручни водитељ.
У остваривању циља и задатака средњег и основног образовања и васпитања и програмске основе
школске нототеке, односно медијатеке, нототекар, односно медијатекар, сарађује са стручним и другим
органима школе и друштвене средине у унапређивању образовно-васпитног процеса, обезбеђивању услова за
свестрани развој и афирмацију ученика и јавну делатност школе.
Нототекар, односно медијатекар брине о реализацији и унапређивању свих предвиђених облика и
садржаја рада школске нототеке, односно медијатеке. О остваривању програма рада школски нототекар,
односно медијатекар редовно обавештава директора, наставничко веће и школски одбор.
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4. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА МИНИСТАРСТВОМ ОДБРАНЕ
IV РАЗРЕД средње школе
(2 часа по полугодишту , 4 часа годишње)
Годишњи фонд часова по
полугодишту
I
II

Модул/област
Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије;
Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији
Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка
спремност – предуслов за војни позив;
Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка
и запаљива средства; Цивилна заштита;
Тактичко-технички зборови
Годишњи фонд часова

1
1
1
1
2

2
4

Циљеви и задаци:
Стицање основних знања и вештина за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања,
упознавање са својим правима и обавезама, као и развијање свести о потреби одбране земље и значају
неговања патриотских осећања.
Начин остваривања програма:
Факултативно на часовима одељењског старешине и путем организоване посете команде, јединице и
установе Војске Србије. Часови се могу реализовати по одељењима или спајањем више одељења.

5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ васпитања и образовања у области заштите и унапређивања човекове средине јесте
да ученицима, у складу са њиховим узрастом, обезбеде стицање знања, развијање инересовања,
формирање ставова система вредности и понашања, које ће им омогућити разрешавање три
основна противречна проблема на релацији савремен човек - природа: еколошки, културно-социјални и
економски.
Први проблем претпоставља знања и друге карактеристике значајне за одржавање и стварање
оптималних услова еколошке равнотеже у човековој средини;
Други проблем - значајне карактеристике за правилан однос, заштиту и унапређивање лепоте предела
животне, радне и рекреативне средине као и очување природне културне баштине за садашње и будуће
генерације;
Трећи су знања о економској валоризацији природних извора и природних услова, имајући у виду и
штете које могу да настану услед њиховог угрожавања, загађивања, нерационалног коришћења, деградирања и
сл.
За остварење наведеног циља потребно је да се остваре и следећи сложени задаци:



указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи и развијање код ученика идеје
хармоније између човека, друштва и природе и подстицање креативности;
указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери јер је у њој настао недељиви спој
духовности света човека и природе која га окружује и инспирише га на стваралаштво;
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упознавање разноликости биосфере нашег простора, амбијенталних пејзажа, обиља флоре, фауне, воде
(језера и река) или амбијенталне суровости живљења у урбаним руралним срединама кроз простор и
време;
развијање одговорног односа ученика на основу еколошких знања и критеријума према природној и
градитељској баштини и географском простору;
организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите и унапређивња животне средине;
организовање предавања о темама из ове области;
учествовање ученика у одржавању и стварању повољних услова за рад у школи и уређивању средине у
којој живе чиме се доприноси изграђивању културе рада, стамбене и урбане културе

Носиоци активности:
Одељењске старешине, предметни наставници, одељењске заједнице, ученички парламент , тимови
ученика, стручног сарадника педагог, предложење програмске садржаје уграђују у своје планове, а наведени
садржаји се остварују и кроз остале слободне активности и уграђују се у планове и програме носилаца
активности.
Време реализације:
Садржаји који се односе на еколошки програм реализоваће се у току школске године у складу са
плановима и програмима носилаца ових активности.
Програм заштите и унапређивања животне средине:
I област: Програм естетског обликовања школског простора
Активност

Време реализације

Реализатор

Октобар
Фебруар

Наставници и ученици

Септембар

Одељењске старешине, родитељи и
ученици

Април

Одељењске старешине, талентовани
ученици

Опремање школских ходника паноима,
радовима, сликама
Уређење школских учионица
Организовање изложбе уметничких радова

II област: Програм еколошког уређења школске средине
Организовање акција озелењавања школског простора;
Организовање акција чишћења школског простора и
зелених површина
Уређивање учионица.
Уређивање школских сала и простора

Током школске
године

Наставник биологије
Заинтересовани ученици и
наставници

Април

Еколошка секција

Септембар
Април

Наставник физичког васпитања и
ученици

III област План и програм хигијенског уређивања школске средине
Чишћење учионица, ходника и санитарних чворова

Дневно

Помоћно особље

Чишћење простора око школе

Дневно

Помоћно особље

Недељно

Помоћно особље

Прање прозора и школског намештаја

IV област: План и програм учешћа школе у акцијама локалне самоуправе и подизања нивоа свести ученика у области
екологије и заштите животне средине
Организовање акција чишћења локација и зелених
површина у граду, од значаја за локално становништво

Ученици добровољци
Април-јун

Наставници
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Укључивање ученика путем музичких програма у
пригодне акције еколошких друштава и осталих
организација, установа и инсттитуција у локалној средини

Ученици добровољци
Током године

Наставници
Ученици

Организовање предавања/дискусија/дебата о темама из
области заштите и унапређивања квалитета животне
средине

Током године

Наставници
Координатор Ученичког
парламента
Ученици добровољци

Обележавање битних СВЕТСКИХ ДАНА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и обележавање акције ОЧИСТИМО
СРБИЈУ

Јун

Наставници
Координатор Ученичког
парламента

6. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Школа планира сопствене активности и садржаје и сарађује са здравственим установама у спровођењу
здравствене заштите ученика.
Циљ:
Изграђивање телесно , психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за
очување, заштиту и унапређивање сопственог и здравља других људи
Задаци:






развијање и формирање свести ученика да је здравље основни извор људске среће
развијање свесту о здрављу као пуном физичком , психичком и социјалном благостању
развијање свести о здрављу као услову за успешан рад, напредовање и економску егзистенцију
подизање нивоа здравствене културе код ученика тако да брига о здрављу постане саставни део
свакодневних навика, потреба и поступања
развијање свести ученика о значају физичких активности као елемента здравог животног стила

Носиоци активности:
Наведени садржаји се уграђују у планове и програме носилаца активности у школи: одељењских
старешина, предметних наставника редовне наставе , одељењских заједница ученика , ученичког парламента ,
стручног сарадника-педагога,а остварују се и кроз остале слободне активности и кроз сарадњу са родитељима
ученика.
Време реализције:
Реализација садржаја се одвија у току школске године у складу са плановима и програмима носилаца
активности.
Облици, активности и садржаји програма здравствене превенције:






Подстицање, мотивисање и оспособљавање ученика да постану носиоци здравствено – васпитних акција
у школи
Развијање интересовања ученика да усвајају и проширују знања о неговању и чувању здравља, о
болестима и могућностима лечења када је то потребно
Рад на превенцији хигијенско здравствене немарности
Неговање навика одржавања хигијене, естетске неге тела и упознавање поремећаја који се јављају као
последица недовољне личне хигијене
Упознавање ученика са епидемиолошким ланцем ширења заразних болести
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Упознавање са заштитом од кожних, венеричних и болести метаболизма
Упознавање ученика са правилном исхраном и последицама неправилне исхране
Упознавање ученика са пп болестима и превенцијом истих
Инфорнмисање ученика о предностима и недостацима савремених средстава за контрацепцију
Подстицање неговања културе одевања и хигијенско- естетским захтевима у одевању



Упознавање ученика са карактеристикама ментално здраве и зреле личности и принципима менталне
хигијене, превазилажења конфликата и унапређивања менталног здравља
Подстицање ученика на неговање хуманих и хармоничних односа у са друговима, у школи , у породици
Упознавање ученика са психо-физичким карактеристикама адолесценције
Упознавање ученика са узроцима и облицима адолесцентне кризе уз оспособљавање ученика за њихово
превазилажење
Спровођење примарне превенције од болести зависности (сет радионица)
Информисање ученика о правилној исхрани као услову квалитетног развоја и очувања здравља







Кроз планове и програме одељењских старешина, ученичких организација и заједница, школских
тимова, као и кроз сарадњу са организацијама и институцијама из локалне средине са ученицима се
континуирано ради на неговање здравих стилова живота кроз превентивне и едукативне активности које
афирмишу очување здравља у различити сегментима.
Сви ученици основне школе су обухваћени здравственом заштитом, кроз редовне систематске
прегледе и редовну контролу коју спроводе редовне основне школе у сарадњи са Здравственим центром.
Музичка школа обавља сарадњу са обавезним основним школама које ученици похађају у случају потребе.
Ученици I разреда средње школе прибављају лекарско уверење за упис у средњу школу. Реализација
задатака везаних за здравствену заштиту оствариће се и преко систематских прегледа ученика (I. и III разреда
средње школе – I полугодиште), индивидуалних прегледа и контролних прегледа и интервенција према
потреби.
Ученици , за које се укаже потреба, биће ослобођени наставе физичког васпитања на основу лекарских
налаза и одлуке о ослобађању од наставе физичког васпитања.
Планира се и посета стручњака из области здравства (саветовалиште за младе, црвени крст,...) који би
кроз предавања или радионице представити ученицима поједине теме.
Безбедност ученика је једно од кључних питања у школи и детаљнији опис програма приказан је у делу
превенције насиља.
Школа организује и осигурање ученика.
Програмом здравственог васпитања су обухваћени сви ученици средње музичке школе од I до IV разреда,
у циљу стицања знања, овладавања вештинама и формирања ставова у области очувања и унапређивања
здравља.
Ради успешне реализације циљева и задатака здравственог васпитања, наставне и остале активности се
усмеравају на животна искустава и потребе ученика и тиме знања и вештине којима ученици овладавају се
стављају у функцију применљивости у свакодневном животу деце и младих.
За реализацију одређених садржаја ангажују се здравствени радници одређених профила
(Саветовалиште за младе-психолог, педијатар, социјални радник, остали)како би се ученици боље
информисали о карактеристикама адолесценције , болестима зависности(вршњачи едукатори Црвеног крста),
исхрани, оралној хигијени, заштити репродуктивног здравља и пп болестима(вршњачки едукатори
медицинске школе, Црвени крст) и сл. Сарадња ће се остваривати и са координатором и вршњачким
едукаторима средње медицинске школе-едукативне радионице. У складу са тим, здравствена заштита ученика
обезбеђује се у сарадњи са Медицинским центром у Краљеву, односно Дечјим диспанзером и Саветовалиштем
за младе у Краљеву - индивидуално и групно саветовање и едукативне радионице.
На часовима одељењског старешине, на часовима редовне наставе, на састанцима ученичког парламента,
тима за медијацију и вршњачког тима, радом школских тимова и кроз едукативне радионице представника
Саветовалишта за младе и вршњачких едукатора , као и у сарадњи са медицинском школом и Црвеним крстом
и њиховим вршњачким едукаторимаи волонтерима реализоваће се следеће теме:
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Концепт неговања и развијања здравих животних стилова
Адолесценција
Заштита репродуктивног и сексуалног здравља и контрацепција
Заштита од ХИВ – АИДС-а и полног преношења инфекција (ППИ)
Токсикоманија и болести зависности
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци
Превенција злоупотребе никотина
Превенција злоупотребе алкохола
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци
Превенција злоупотребе лекова и стероида
Правилна исхрана и последице неправилне исхране
Очување и јачање менталног здравља
Превенција злоупотребе савремених информационих технологија
Очување и јачање физичког здравља- спортско рекреативне активности
Анти –трафикинг
Очување животне средине као услов за развијање здравих животних стилова и очување здравља

Поред непосредне здравствене заштите, школа ће у сарадњи са наведеним установама, као и
претходних година, организовати предавања, презентације, радионице, трибине, дебате и друге облике
активности које ће превентивно деловати на здравствену заштиту ученика и њихово здравствено васпитање
уопште.

7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих
друштвених група, на основу програма социјалне заштите.
Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције организације
концерата, школског спорта, волонтирања и других добротворних акција.
Носиоци активности програма:
 одељенске старешине
 наставници
 стручни сарадник – педагог и психолог
 родитељи
 сарадници Центра за социјални рад
 остали
Облици и садржаји у оквиру којих се остварује програм су :


сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика (дописи, састанци,
посете, остало)



пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, и ученицима с евидентираним прекршајима



пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из
дефицијентних породицама или породица с проблематичним односима (ризичне породице) – надзор



упознавање и праћење социјалних прилика ученика– упућивање у остваривање социјално- заштитних
мера



утврђивање социоекономског статуса родитеља



упућивање родитеља на начине остварења права



упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза
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Начин реализације активности, програма:
У сарадњи са одељењским старешинама, наставницима и педагогом/пихологом, остварује се увид у
породичне прилике. Кад се уоче промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји
недовољна брига и надзор у породици/остало школа се обраћа Центру за социјални рад у циљу предузимања
мера ради пружања помоћи ученику. Уколико ученик похађа обавезну основну школу остварује се сарадња са
колегама из обавезних основних школа.
Начин реализације активности се одвија прво у школи где педагог/психолог уз сарадњу одељењских
старешина/наставника/осталих идентификују социјални проблем. Педагог, психолог и одељенски старешина
тада путем дописа обавештавају Центар за социјални рад, који путем налаза и мишљења школе, одлазе на
терен, преиспитују породичну ситуацију , обављају информативне разговоре с ученицима и/или члановима
њихових породица. Када утврде потребне чињенице предузимају одређене социјалне и законске мере, те
пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.
На основу података који се односе на социјални профила ученика из одељења/класе одељенске
старешине иницирају активности којима се угроженим ученицима пружају различите врсте подршке.
Као и предходних година биће организоване хуманитарне акције који имају за циљ помоћ ученицима са
лошијим социо-економским статусом.
o

ОБАВЕЗЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРЕВЕНЦИЈИ,
СПРЕЧАВАЊУ, ОТКРИВАЊУ И РЕАГОВАЊУ НА ПОЈАВУ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ

УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА имају обавезу да откривају – идентификују насиље над децом,
реагују на сваки вид насиља над децом и детету жртви насиља пруже помоћ и подршку у превазилажењу
последица претрпљеног насиља.
Надлежни ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД је онај центар на чијој територији месне надлежности дете које трпи
насиље има пребивалиште или боравиште, односно на чијој територији су пријављени или бораве његови
родитељи или старатељ, са којима живи.
Обавештење о сумњи или идентификованом насиљу над дететом од стране родитеља (односно од другог
законског заступника или трећег лица), као и насиља трећег нивоа, упућује се центру за социјални рад без
одлагања на најпогоднији начин, с обзиром на утврђени степен хитности реаговања: поштом, по куриру или
путем електронске поште-скенирано.
o

САРАДЊА У ПРЕВЕНЦИЈИ, СПРЕЧАВАЊУ, ОТКРИВАЊУ И РЕАГОВАЊУ НА ПОЈАВУ НАСИЉА НАД
ДЕЦОМ

По потреби неодложна интервенција се може реализовати у сарадњи са установом образовања и васпитања.
Неодложна интервенција се састоји од обезбеђења: безбедности детета жртве насиља, здравствене заштите
детета жртве насиља и починиоца, егзистенцијалних услова за дете жртву насиља, психосоцијалне подршке у
превазилажењу акутних последица преживљене трауме.
► КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК:
У складу са утврђеним приоритетом, хитности реаговања и потребама, установа образовања и васпитања
и/или центар за социјални рад заказују консултативни састанак коме присуствују представници установе
образовања и васпитања, центра за социјални рад, односно други законски заступници детета, а по потреби
полиција, здравствене установе или друге релевантне институције.
Консултативни састанак се мора одржати:
„неодложно“ најдуже у року од 24 сата – ако прикупљени подаци указују да у конкретном случају
постоји: акутно насиље над дететом са непосредним угрожавањем физичког и емоционалног интегритета или
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висок ризик да до насиља над дететом (са угрожавањем физичког и емоционалног интегритета) може доћи
најдуже у року од 24 сата;
„хитно“ у року од три дана (72 сата) по сазнању за насиље над дететом – ако прикупљени подаци
указују да је дете жртва насиља, у умереном ризику, од угрожавања физичког и емоционалног интегритета.
„редовно“ најкасније у року од пет радних дана по сазнању – ако прикупљени подаци указују да су
ниски ризици од појаве насиља над дететом, односно да је степен и квалитет остварене комуникације унутар
чланова породице и организација живота породице таква да не може у одређеној блиској будућности довести
до акутног насиља над дететом.
На консултативном састанку се:
-

размењују информације и процене надлежних служби

сачињава план реаговања са дефинисаним циљевима, активностима, носиоцима активности и
роковима за реализацију појединих активности.
О току и садржају консултативног састанка води се записник, који садржи: имена присутних и називи
установа из којих долазе, информације о ситуацији, процене, план активности и термин наредног састанка
предвиђеног планом активности.
Консултативни састанци се одржавају у складу са планом активности који се заједнички сачињавају, а
посебно у случајевима кад се врши евалуација ефеката предузетних мера.
o

ПЛАНОВИ РЕАГОВАЊА У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ ЖРТВИ НАСИЉА И ЊЕГОВОЈ
ПОРОДИЦИ МОРАЈУ САДРЖАТИ НАРОЧИТО:

-

опис стања из процене и одређење ризика који се морају решавати;

-

одређење општих и посебних циљева, који се спецификују у виду пожељних, односно очекиваних;

одређење индикатора очекиваних исхода који треба да укажу да је постојећи проблем, потреба или
ризик превазиђен, смањен или потреба задовољена;
-

одређење активности да би се достигли циљеви и исходи;

-

одређење ко, како, када и где реализује активности, да би се достигли постављени циљеви;

-

одређење временског оквира за почетак и за завршетак задатка;

-

одређење средстава верификације испуњености и достигнутости општих и посебних циљева рада;

одређење начина и временских рокова за преиспитивање плана и поновно планирање уколико је
потребно.
o

НАДЗОР/ПРАЋЕЊE:

Надзор над применом Упутства о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад у
заштити деце од насиља, врше надлежне инспекције Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима,
односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање
родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних,
организационих и финансијских питања и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и
обезбеђивања свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.
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Иако општи принципи Закона о основама система образовања и васпитања указују на неопходност и
значај ефикасне сарадње са породицом и укључивање родитеља у васпитнообразовни процес, имплементација
принципа сарадње представља веома сложен и дуготрајан процес. Да би до успешне имплементације дошло, тј.
да би се унапредила сарадња породице и школе и подстакло укључивање родитеља у различите аспекте
школског живота, потребно је да се промене паралелно дешавају на неколико различитих нивоа:
Рад са родитељима
Укључивање родитеља на различите начине у живот школе помаже родитељима да разумеју начин на који
школа функционише, структуру и организацију школе, школски курикулум и подстичу развој компетенција за
сарадњу са школом. Због тога је важно да се у оквиру добро испланираног и дугорочног програма, родитељима
нуди најразноврснији вид активности у које могу да се укључују у односу на преференције, обавезе и
способности/вештине. Ово се односи на различите облике партиципације, као нпр:
- информисање и консултовање родитеља о свим за њих релевантним питањима и појединостима, која
се односе на ученике; активно учешће родитеља на родитељским састанцима;
- сарадња родитеља са наставницима у вези са побољшањем постигнућа ученика, договор о начину и
облику пружања подршке ученицима у процесу учења; сарадња са родитељима чија деца имају посебне
образовне потребе (индивидуализација наставе, примена ИОП-а и сл.);
- анкетирање родитеља о различитим темама из области значајних за школу (самовредновање,
унапређење рада школе, професионална оријентација и сл.)
- едукација/обука родитеља (групна/индивидуална) вештинама успешне комуникације и ненасилном
решавању конфликата;
- учествовање у изради школских развојних планова и учешће у различитим школским тимовима,
саветодавним, стручним и управним органима школе и доношење одлука иѕ својих надлежности у
складу са законом; учешће у различитим школским тимовима и органима школе који се баве
организацијом наставних и ваннаставних активности (такмичења, екскурзије, излети, студијска
путовања);
- сарадња школе са родитељима преко Удружења родитеља, Клуба родитеља и сличних удружења.
Однос родитеља и њихових представника у Савету родитеља:
Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења у регулисању живота школе у предлагању намене средстава
прикупљених од родитеља и давања сагласности на програм екскурзија, већ и приликом предлагања мера за
осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада, разматрање предлога програма образовноваспитног рада, РП, ГП рада и извештаја о вредновању и самовредновању , важно је да се успостави механизам
путем којег ће Савет бити стварни представник родитеља и путем којег ће бити остварена двосмерна
комуникација: од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима
који су их изабрали. У том смислу је важно:
- Да сви родитељи буду информисани о овлашћењима Савета родитеља као и о областима у којима Савет
може да да свој допринос (а тиме и они који су изабрали представнике Савета). Ово је важно да би
родитељи стварно бирали своје представнике и да би схватили значај. Процес доношења одлука на
Савету родитеља мора да буде транспарентан да би осталим родитељима била јасна улога Савета, као и
сопствена улога у доношењу одлука које их се тичу.
- Да се омогући континуирано информисање (како на нивоу одељења, тако и на нивоу целе школе)
родитеља о одлукама које су на Савету донете, као и да се чланови Савета упознају са очекивањима,
потребама и ставовима родитеља чији су представници, да би могли ефикасно да заступају те ставове
на Савету. Ови састанци би требало да постану део одељенске праксе (као обавезни део родитељских
састанака), али и да се по потреби организује састанак са родитељима I-IV разреда, као и састанак
родитеља целе школе, у зависности од врсте проблема о којој је реч.
Начин сарадње са Општинским саветом родитеља:
Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја градске општине.
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Општински савет родитеља:
- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно
ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
- пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
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-

заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министар и министар
надлежан за послове локалне самоуправе.
Едукација наставника: принцип сарадње са породицом као важан део континуираног професионалног
усавршавања.
Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са учитељима/наставницима и са њима
имају најучесталије контакте, важан задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи
бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу учионице/школе без страха да ће
то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника. Због тога је
образовање наставника и стручно усавршавање од изузетне важности: важно је да се наставници подстакну да
размишљају о могућностима које партиципација родитеља пружа у школском контексту, као и о различитим
начинима на које сарадња са родитељима олакшава њихов рад и подстиче развој деце. Начело партиципације,
тј. сарадње са породицом треба да се установи као важан део
а) компетенције наставника и једно од мерила квалитета његовог/њеног рада,
б) програма стручног усавршавања наставника и
ц) програма програма обуке њихових ментора
ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ:
Сарадња са породицом као један од основних принципа на којима се заснива функционисање школе.
Ово је веома важан корак у имплементацији принципа сарадње, пошто за промену није довољна само
рекултурација (промена ставова наставника, родитеља и чланова управљачких тела) већ и реструктурација
(промена школског система у смислу вредности, норми и процедура да би промене биле одрживе). У том
смислу принцип сарадње са породицом, тј. учешће родитеља у животу школе треба да постане једно од важних
мерила за процену квалитета рада школе. Школа би требало да развије процедуре да охрабри и подстакне
партиципацију и да је учини одрживом. На тај начин ће партиципација постати део школске праксе, а не
изоловани пример који зависи од мотивације појединих школа и појединаца у њима да унапреде сарадњу са
породицом.
Индикатори који указују на присуство принципа партиципације родитеља у школску праксу (поред већ
наведених) су:
да ли у школи постоји стратегија/кодекс/план/правилник сарадње са родитељима
у којој мери школски развојни план садржи специфичности сарадње са породицом
да ли учествују у самоевалуацији школе и колико је предлога од стране родитеља ушло у прављење
новог школског плана
колико често се тражи мишљење родитеља и колико акција је спроведено на њихову иницијативу
да ли је било и којих облика сарадње са локалном средином на иницијативу и/или уз посредовање
родитеља;
које су све (формалне и неформалне) прилике за посету родитеља школи и на који начин су
обавештавани
колико родитеља самоиницијативно долази на индивидуалне разговоре са предметним наставницима
и одељењским старешинама и да ли се о броју долазака и садржају разговора води евиденција
да ли је време тих посета усклађено са могућностима већине родитеља (или се напр. дешава да су тзв. „
отворена врата“, тј. дан када су наставници у школи и примају родитеље у време које не одговара радном
времену родитеља ни у ком случају)
да ли у школи постоји тим за сарадњу са родитељима и које је акције тај тим покренуо
Ради разматрања питања од заједничког интереса за рад школе и ученика , као и других питања од значаја
за остваривање образовно-васпитних задатака, школа организује континуирану сарадњу са родитељима
ученика.
Сарадња са родитељима школе остварује се преко садржаја рада Савета родитеља, ангажовањем родитеља
(појединачно или групно) у акцијама школе, одржавањем родитељских састанака, сарадњом и разговорима
родитеља и наставника и кроз саветодавни рад стручног сарадника педагога, организацијом “отворених врата
школе“ – једном месечно за доласке родитеља ученика основне школе.
Сарадња се односи на побољшање општег образовно-васпитног рада школе, на информисање о
психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог рада и понашања, као и на остала
питања од значаја за ученике , школу и родитеље.
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Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице:
Полазну основу сарадње представља настојање одељењског старешине да успостави што квалитетније
и учесталије контакте са родитељима ученика. У овим контактима одељењски старешина прикупља податке о
карактеристикама физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја ученика, сазнања о њиховим
интересовањима и потребама, упознаје породичне прилике и услове живота и рада ученика. На основу
познавања личности ученика, одељењски старешина врши избор оних педагошких решења која у највећем
степену подстичу индивидуални развој сваког појединца, а исто тако прикупљени подаци омогућавају
одељењском старешини да ученицима пружи најцелисходнију помоћ у процесу образовања и васпитања.
Најуспешнији облик сарадње остварује се индивидуалним контактима одељењског старешине и
родитеља.
Укључивање родитеља у живот и рад школе:
На почетку школске године одељењски старешина упознаје родитеље са правилима организације рада
школе, годишњим програмом рада, програмом активности одељењске зaједнице и предлогом правила
опонашању ученика, запослених и родитеља ученика средње школе.
Ово упознавање има за циљ да информише родитеље о васпитним задацима које је школа, односно
одељењска заједница поставила себи за циљ, као и да обезбеди помоћ родитељима у извршавању појединих
програмских задатака. Укључивање родитеља у живот и рад школе најчешће обухвата учешће родитеља у
остваривању програма слободних активности, друштвено-корисног рада, организације програма културне и
јавне делатности школе (посебно школских свечаности), такмичарских активности, музичких активности и
других манифестација од значаја за афирмацију школе и ученика.
Успостављањем сарадње одељењских старешина и родитеља, посебно када се ради о ученицима који
имају проблеме у учењу и понашању омогућава благовремено сагледавање узрока проблема и заједничког
предузимања активности за отклањање узрока и успостављање ефикаснијег учења и рада ученика.
Сарадња са родитељима остварује се у оквиру следећих облика рада и са наведеним носиоцима
активности:
o Индивидуално са следећим носиоцима активности:
- директором школе
- одељењским старешинама
- индивидуалним руководиоцима класа
- предметним наставницима
- стручним сарадником педагогом/психологом
o
-

Групно са следећим носиоцима активности:
на састанцима представника савета родитеља
у оквиру рада школских органа/тимова/актива
на родитељским састанцима разреда/одељења/класа и
на састанцима савета родитеља

Време реализације:
- родитељски састанци се сазивају на почетку школске године и најмање једном у класификационом
периоду, а могу се сазивати и више од четири - пет пута у школској години;
- „отворена врата“ школе се реализују једном месечно;
- према плановима рада школских органа, актива, тимова који имају у свом чланству представнике
родитеља;
- индивидуалне консултације са родитељима се одржавају континуирано током године при указаној
потреби.
Учесталост и динамика сарадње су различити:
- Савет родитеља школе (планира се најмање 4 седнице)
- Родитељски састанци (планира се 6 састанака)
- Индивидуални пријеми родитеља (на 2 недеље)
- Индивидуални разговори родитеља са директором, педагогом/психологом (по потреби)
- «Отворена врата» (једном месечно)
- Групни разговори родитеља са директором, педагогом/психологом (по потреби)
- Информисање родитеља о актуелним дешавањима у школи, путем медија
- Стручни активи/тимови у којима су чланови савета родитеља (према плану актива /тимова)
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Уколико родитељ не показује потребно интересовање за образовни и васпитни развој свог детета , школа га
писменим позивом обавештава и позива на разговор преко одељењског старешине/ индивидуалног
руководиоца класе.
У процесу индивидуалне сардање родитељи се информишу о правима и обавезама ученика и
родитеља, о успеху, изостанцима и владању ученика уз размену информација о , предлога , сугестија и
препорука за оптимални развој ученика.
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и школског Правилника о васпитнодисциплинској одговорности ученика, школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског
заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана
престанка похађања наставе. Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења не
обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу
локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.
У контакту са родитељима ученика дужност је да се поштује личност и приватност родитеља, да се
подстиче поверењеи развијање партнерског односа са родитељима, да се познају и примењују принципи
успешне комуникације, да се коректно понашају и да чувају сопствени и углед школе.
У случајевима изношења података о уоченим тешкоћама и проблемима запажања се саопштавају на
начин поштовања и уважавања личности ученика и родитеља уз поштовања принципа редовности и
благовремености у давању повратне информације, уз адекватну аргументацију, добронамерно образложење и
сугестије, препоруке, предлоге, мере за превазилажење истих.
Посебна пажња посветиће се сарадњи са родитељима чија деца имају израженије тешкоће у учењу и
владању, развојне тешкоће, специфичне тешкоће деце са посебним образовним потребама.
Групна сарадња са родитељима оствариваће се преко одржавања родитељских састанака на нивоу
класе или одељења као и на нивоу свих разреда средње школе.
Родитељске састанке сазива, припрема и води одељењски старешина /индивидуални руководилац
класе у складу са предложеним садржајима програма састанака који је саставни део Годишњег плана рада. У
наведеном процесу остварује сарадњу са директором школе и стручним сарадником – педагогом/психологом и
руководиоцима школских тимова за заштиту и безбедност ученика и за медијацију, са координатором
ученичког парламента.
Ради праћења успешности овог програма, школа може да на крају сваког полугодишта организује
анкетирање родитеља у погледу задовољства програмом и у погледу њихових сугестија за наредно
полугодиште. Анкетирање би требало да се обавља анонимно како би било објективно. Мишљење родитеља
добијено као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
НАПОМЕНА: Упутство Министарсва просвете, науке и технолошког развоја о поступању установа образовања
и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце од насиља, део је ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
овог школског програма.

9. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама
локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма и део развојног плана
школе.Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједноса њеним представницима
планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе.
Сарадњом са локалном самоуправом настојимо да подигнемо виши ниво квалитета живота и локалној
самоуправи и у школи. Успостављајући контакт са другима постајемо чланови различитих група заједнице у
целини, сарађујући са бројним субјектима из окружења:











Школска управа у Краљеву
Одељење за друштвене делатности
Локалном канцеларијом за младе
Основним и средњим школама
Предшколском установом
Здравстевеним центром
Црвеним крстом
Јавни простори-Трг Св.Саве и Трг српских
ратника
Јавним предузећима
Остали, ...













Краљевачко позориште
Народни музеј
Дом културе Рибница
Електронски и штампани медији
Градска библиотека
Културно уметничка друштва
Мултимедијални центар“ Кв-арт“
Туристичка организација Краљева
Галерија „Владислав Маржик“
Завичајним друштвом
Спортским клубовима
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Сарадња се одвија кроз следеће облике, активности и садржаје:
 размена искуства и информација
 стручне консултације
 рад на пројектима
 организација и учествовање на јавним наступима
 организованог коришћења простора и програмске сарадње
 организованог коришћења програма трибина, јавних предавања, промоција , стручних расправа и
презентација у локалној средини
 ангажовања истакнутих научних , културних и јавних радника у раду са ученицима према
интересовањима и према програмима ученичких организација
 организовања семинара , курсева, предавања у школским просторијама
 организовања међушколске сарадње у локалној заједници
 учешћа ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја на нивоу локалне заједнице
 организованих јавних наступа,концерата, приредби, манифестација
 презентације стваралачког рада ученика музичке школе
 учествовање у забавним, спортским, еколошким активностима
 остало,...
У циљу остваривања планова и програма школе, а посебно ће сарадња са локалном заједницом доћи до
изржаја у остваривању програма професионалне праксе, културне и јавне делатности школе.

10. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Образовно-васпитни систем је, по обухвату популације, један од највећих система у
Републици Србији. У установама овог система налазе се готово сва деца за коју треба, као основно, осигурати
безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и
занемаривања. У ту сврху Министарство просвете је сачинило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Право на заштиту од свих облика насиља представља основно право сваког детета утврђено у
Конвенцији о правима детета и другим документима Уједињених нација, Савета Европе и осталих
међународних организација, које је држава Србија прихватила као чланица тих организација.
Према Закону о основама система образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и
задацима, реализује се развијањем толеранције, јачањем поверења, неговањем другарства и пријатељства,
спречавањем понашања која нарушавају права на различитости, поштовањем дечјих права и др.
Закон о основама система образовања и васпитања уређује и израду посебних правилника за уређење
дисциплине и понашања у институцији (Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
ученика, Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља, Правилник о васпитно-дисциплинским
мерама, Правилник о похваљивању и награђивању, Правилник о похваљивању, Правилник о организовању
екскурзија), а Правилником о стручно-педагошком надзору дефинисана је и обавеза рада самовредновања у
области подршке ученицима који обухвата и безбедност ученика.
Регулише се и израда Школског развојног плана, Годишњег плана рада школе, Школског програма где
се успоставља превентивни рад на заштити деце од насиља као редовна пракса у образовно-васпитном
просецу, што је и једна од одговорности установе тј. школе.
Општи циљ Посебног протокола:
Унапређивање квалитета живота деце/ученика применом:
 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање
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у установама
Основни принципи и задаци:
Принципи на којима почива Програм , а који уједно представљају и смернице за деловање су:






oмогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе њиховом
оптимално максималном развоју;
интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или који
учествују у раду школе;
обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и ученика;
учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана
обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да
изразе своје мишљење;
програм се односи на сву децу/ученике у школи без обзира на њихов пол, узраст, породични статус,
етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне.

Заштита запослених у образовно-васпитним установама регулисана је већ донетим законским и
подзаконским актима.
СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ
Програм заштите ученика од насиља:
Програм омогућава ангажовање свих запослених у школи на превенцији, праћењу и сузбијању насиља.
Важно је да установа креира климу у којој се:






учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности;
не толерише насиље;
не ћути у вези са насиљем;
развија одговорност свих;
сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.

Специфични циљеви у превенцији:
1) Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
2) Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, административно
и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношењу и развијање
програма превенције
3) Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за
препознавање насиља, злостављања и занемаривања
4) Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
5) Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од
насиља и реаговање у ситуацијама насиља
6) Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и
локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања
Превентивне активности:
Превентивне активности су креиране у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у
својој средини, а на основу:





учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља;
заступљености различитих врста насиља;
броја повреда;
сигурности објекта, и сл.
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Ниво безбедности средине у којој деца бораве, тј. школска зграда унапређен је до највишег могућег
нивоа. Као једна од превентивних мера је појачано дежурство наставника, ученика и помоћних радника у
школи. Свакодневно, по један наставник по један ученик и један помоћни радник дежурају у простору за
дежурство у холу школе о чему постоји евиденција у посебно свесци дежурних ученика. Евиденцију о
дежурству воде и наставници у дневнику дежурства.
Редовно дежуртво обавља дневно по два наставника распоређених, по један у свакој смени. Директор,
помоћник директора, секретар и стручни сарадник педагог имају увид у сва обављена дежурства.
Безбедност деце/ученика примарни је задатак свих наставних и ваннаставних активности.
Превентивне активности се огледају кроз посебне програме образовно-васпитног рада, у оквиру
наставе ГВ, ваннаставних активности (извођење екскурзије, прослава матуре, јавни наступи, концерти
поводом значајних датума, промоција дечјих права, доношење правила понашања уз партиципацију ученика,
упознавање са последицама кршења правила и сл. ).
Са Посебним протоколом о безбедности деце/ученика упознато је Наставничко веће, Савет родитеља,
Школски одбор, ученици, родитељи.
Специфични циљеви у интервенцији
1) Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
2) Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља
3) Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма
заштите
4) Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу вршњака и
живот установе
5) Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља
Интервентне активности
За планирање и реализацију интервенције узети су у обзир следећи критеријуми:





да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље;
где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње;
ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања;
облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања.

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређујемо поступке
и процедуре који су наведени за све учеснике у школском Правилнику .
ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА И РЕАГОВАЊЕ У
СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА
I Ситуација
Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика
1. Сазнање о насиљу откривање
је први корак у заштити деце/ученика од насиља. Оно се
у установи најчешће одвија на два начина:
 непосредним опажањем или добијањем информације да је насиље у току;
 сумњом да се насиље дешава на основу:
- препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања детета/ученика и
породице, или путем поверавања, непосредно - од стране самог детета/ученика и/или посредно - од
стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...)
2.

Прекидање, заустављање насиља - свака одрасла особа која има сазнање о насиљу
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(дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ
(уколико процени да самостално не може да прекине насиље).
3.

Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и насиље таквих размера да
имају веће последице по учеснике насиља);
4. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за дете/ученика,
раздвајање, разговор са актерима...
5. Прикупљање информација - разговор са учесницима и другим актериама (прикупљање информација се
односи и на насиље и на сумњу да постоји насиље).
6. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о насиљу.
Обављају се у оквиру установе на следићи начин:
А) уколико је ученик видео насиље или је обавештен да се насиље непосредно дешава, обавештава
неког од наведених особа: дежурног наставника, одељењског старешину, директора, члана Тима за заштиту
деце/ученика од насиља, педагога)
Б) уколико код ученика постоји сумња на насиље или је добио информације да постоји сумња на
насиље, о томе обавештава одељењског старешину, директора, члана Тима, педагога)
Обавештавање стручне службе у школи - Након А и Б ситуације, информације о насиљу и чињенице о
вршењу насиља прослеђују се члану Тима, одељењском старешини и педагогу, који су дужни да забележе све
релевантне податке:










-

Име и презиме особе која је дала информације о насиљу или сумњи да постоји насиље;
Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља
опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без процена и тумачења
белешке разговора са непоср. актерима насиља и учесницима догађаја у вези са догађајем
опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја
Састанак Тима и упознавање чланова са околностима и чињеницама;
Тим на основу података процењује ниво ризика и сачињава (уколико процени да је потребно) план
заштите и даље кораке поступања (реаговања) и праћења ситуације и последица ситуације и план
реинтеграције учесника насиља;
Тим одређује задатке, одговорности и улоге чланова тима и других запослених у школи;
рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су карактера, ради заштите
најбољег интереса детета/ученика;
Тим се може, у зависности од сложености ситуације, консултовати са службама изван установе:
са Центром за социјални рад;
специјализованим здравственим службама
МУП-ом

 Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или институцијама
Тим доноси одлуку о предузимању акција које се односе на:
информисање родитеља деце/ученика учесника у насиљу и о предузетим планом заштите и праћења
развоја ситуације (родитељи се обавештавају и позивају непосредно после насиља и у време
консултација)
 организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за конструктивно поступање у
ситуацијама насиља);
 укључивање надлежних служби: здравствена служба, МУП, ЦЗС (уколико се процени да је потребно).
Консултације су важне да би се :
 разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице;
 проценио ниво ризика;
 направио план заштите;
 избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном
проживљавању искуства жртве.


У консултацијама треба:
 изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о
 приватности детета/ученика и других учесника у насиљу;
 одредити улоге, задатке и одговорности у установи;
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идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака;
донети одлуку о начину реаговања и праћења.

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је
поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса детета ученика.
 Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима
и/или институцијама, могуће је, у зависности од тежине, предузети следеће акције:
Предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисње родитеља о насиљу или особе од
поверења у случајевима сумње на насиље у породици, договор о заштитним мерама према
деци/ученицима, предузимање законских мера и организовање посебних програма оснаживања
деце/ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља);
 По потреби укључивање надлежних служби:
 Здравственa службa;
 Министарство унутрашњих послова ( у случајевима када је детету потребна физичка заштита или
када постоји сумња да је учињено кривично дело или прекршај);




Центар за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања насиља.

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се понашање потенцијалних учесника
(одељењски старешина, предметни наставници, чланови тима, педагог).
Подношење пријаве надлежној служби обавезаје директора установе. Пријава се подноси у усменој и писаној
форми. Пријава садржи податке о детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање.
Пре пријаве потребно је обавити разговор са родгшељима, осим ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена
безбедност детета/ученика.
7.

Праћење ефеката предузетих мера

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у установи и релевантним
установама, прати ефекте предузетих заштитних мера и активности због планирања новог циклуса Програма
заштите деце/ученика од насиља.

ВАЖНО: У образовноваспитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти
задаци су у надлежности других система.

II Ситуација
Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране
одрасле особе запослене у школи
1.

Сазнање о насиљу откривање



Непосредно опажање или непосредног добијање информације да је насиље у току или да се насиље
десило;



Сумња да се насиље дешава на основу:

2.



препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања детета/ученика



путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика



посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...).

Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - свака одрасла особа која има
сазнање о насиљу(дежурни наставник,одељењски старешина, предметни наставник, сваки запослени у
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установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени
да самостално не може да прекине насиље)
3.

Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и насиље таквих размера да
имају веће последице по учеснике насиља);

4.

Прикупљање информација - разговор са учесницима и другим актериама (прикупљање информација
се односи и на насиље и на сумњу да постоји насиље).

5.

Организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за конструктивно поступање у
ситуацијама насиља);

6.

Укључивање надлежних служби: здравствена служба, МУП, ЦЗС (уколико се процени да је потребно)

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се понашање потенцијалних
учесника (одељењски старешина, предметни наставници, чланови тима, педагог,... ).
Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се подноси у усменој и
писаној форми. Пријава садржи податке о детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и
разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако тим установе
процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета/ученика.
Праћење ефеката предузетих мера
Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у установи и релевантним
установама, прати ефекте предузетих заштитних мера и активности због планирања новог циклуса Програма
заштите деце/ученика од насиља.
ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је поштовати принцип
поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса дететаученика.
ВАЖНО: у образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и
занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система.
III Ситуација
Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране одрасле особе
која није запослена у школи
1.

Сазнање о насиљу откривање



Непосредно опажање или непосредног добијање информације да је насиље у току или да се насиље
десило;



Сумња да се насиље дешава на основу:


препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања детета/ученика



путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика



посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...).

2.

Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - свака одрасла особа која има
сазнање о насиљу(дежурни наставник,учитељ/разредни старешина, предметни наставник, сваки
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ
(уколико процени да самостално не може да прекине насиље)

3.

Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и насиље таквих размера да
имају веће последице по учеснике насиља); Особа која је опазила насиље, добила посредно или
непосредно информацију о насиљу или има сумњу о насиљу, дужна је да информације саопшти
директору школе;

4.

Смањивање напетости (смиривање учесника насиља...)

5.

Консултације Тима: Tим организује консултације и прибављање информација уз поделу задатака који
се односе на:
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обављање разговора са учесницима и другим актерима насиља или на основу
информације да се насиље десило ради прикупљања чињеничних информација или на
неки други начин за који Тим процени да је адекватан ситуацији;



имена особа који су актери насиља;



опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објективно, без процена и
тумачења;



белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у вези са
догађајем;



опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја или
информација које особа име у вези са догађајем које се може назвати насиљем;



рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су карактера,
ради заштите најбољег интереса детета/ученика;



процена нивоа ризика за учеснике насиља



информисање родитеља, старатеља или друге особе од поверења



информисање надлежних служби (по потреби- ЦЗР, МУП, Здравствене службе)



Предузимање заштитних мера и плана акције



праћење ефеката предузетих мера и плана акције;

Тим за заштиту деце/ученика врши консултације у установи тако што сe консултује са другим
надлежним службама, разговара са родитељима или особама од поверења, ако то не угрожава безбедност
детета;
6. На основу консултација Тим процењује да ли да:
А) Неодложно пријави насиље МУП-у и Здравственој установи (ако постоји повреда или је угрожен живот);
Б) Одложи пријављивање ако је у питању изузетна ситуација и консултује се са више надлежних установа,
служби и инстутуција
В) Пријави насиље Центру за социјални рад
Г) Пружање подршке детету/ученику кроз програм оснаживања и заштите и праћење реализације
програма и тазвоја ситуације;
Д) Пружање подршке детету/ученику у оквиру међусекторске мреже заштите;
ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је поштовати принцип
поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса дететаученика.
ВАЖНО: у образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и
занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система.
Евиденција и документација
Одељењски старешина, тим, педагог, директор су у обавези да воде евиденцију о појавама насиља.
Тим за заштиту ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који захтевају њихово
укључивање. Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост података.
Задаци чланова Тима су да:


Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања



Информишу и пруже основну обуку за све запослене у Школи о превенцији, препознавању и реаговању
на насиље



Организују упознавање родитеља и ученика за Протоколом о заштити ученика
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Координирају израду и реализацију програма заштите ученика (превентивне и интервентне
активности)



Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика



Прате и процењују ефекте предузетих мера и заштити ученика



Сарађују са релевантним установама



Планирају план наступа школе у медијима



Организују евидентирање појава насиља



Прикупљају документацију



Извештавају стручна тела и органе управљања

Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите (у
даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања).
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и колектив, броја
учесника и сл.
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни рад, рад са родитељем,
рад са одељенском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа
управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно
укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу друштвену заједницу. Мере и
активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду у складу са његовим развојним
могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или
васпитног рада који у интензитету одговара потребама детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад,
предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног образовног плана.
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, односно васпитачем, психологом,
педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем, а по потреби и са другим
надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити
представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и децу, односно ученике учеснике у насиљу и злостављању.
План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у сарадњи
са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и службе спроводе
активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, одређују се
задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.

Активности тима за заштиту деце/ученика од насиља
A. У области ПРЕВЕНЦИЈЕ:
1. Едукација и информисање
Превентивне активности

Облик и методе рада

Носиоци
активности

Временска
динамика

Информисање новозапослених о правима
ученика на заштиту од свих облика
насиља и о Посебном протоколу о
заштити деце од насиља

Презентација и
разговор

Тим за заштиту
ученика,
Стручни сарадник,
педагог

У складу са планом
тима

Подсећање свих запослених на права деце
на заштиту од насиља, занемаривања и
злостављања

Диксусија на
седници НВ

Директор

У складу са планом
тима

Унапређење вештина комуникације

Радионица за
наставнике
Радионица за
ученике

Тим за заштиту
ученика,
Тим за медијацију
Наставник грађ.
васпитања

До краја 1.
полугодишта
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Унапређење вештана ненасилне
комуникације и конструктивног
решавања конфликата
Учешће у процесу појачаног васпитног
рада са ученицима као стандардне
процедуре у случајевима кршења правила
понашања
Едуковање ученика за препознавање и
пријављивање насиља и упознавање
ученика са појмом насиља, злостављања и
занемаривања деце, врстама облицима
појављивања, као и Посебним
протоколом о заштити деце од насиља

Информисање родитеља о Посебном
протоколу за заштиту деце од насиља и
мотивисање за препознавање и
пријављивање насиља
Дискусија о проблему дискриминације за
ученике 3. и 4. разреда
Подстицање равноправног односа према
различитима од себе
Трибина о партнерском насиљу у
младалачким везама и о породичном
насиљу
Едукација ученика у циљу превенције
болести зависности, трговине људима

Радионица за
наставнике
Радионица за
ученике

Тим за заштиту
ученика,
Тим за медијацију
Наставник грађ.
васпитања

До краја 2.
полугодишта

Праћење поштовања
процедуре појачаног
васпитног рада

Тим за заштиту
ученика,
Директор и
секретар

Од октобра до краја
школске године

Са ученицима 1.
разреда едукативне
радионице

Одељењски
старешина,
Стручни сарадник,
педагог

Октобар

Са ученицима 2, 3. и
4. разреда
структуирани
разговор

Одељењске
старешине,
Стручни сарадник,
педагог

Октобар на часу
одељењског
старешине

Одељењске
старешине

Септембар и
новембар (1.
родитељски и/или
родитељски на
тромесечју)

Информисање на
родитељским
састанцима

Дебата
Организовање једне
акције против
дискриминације
Трибина, предавања
Радионице,
предавања

Тим за заштиту
ученика
Тим за медијацију
Ђачки парламент
уз помоћ
наставника ГВ
Тим за заштиту
ученика
Саветовалиште за
младе
Саветовалиште за
младе
Црвени крст

Новембар
До краја првог
полугодишта
Фебруар

током године

2. Подизање нивоа безбедности и могућности праћења стања у школи
Начин: коришћењем видео надзора којим су покривени ходници школе и праћењем квалитета дежурстава
професора.
Носилац: Директор.
Временска динамика: перманентно.
3. Анализа стања поштовања права ученика
Начин: Анкетирањем свих ученика у школи о облицима и заступљености насиља, злостављања и занемаривања
према њима – у школи, породици и локалној средини.
Носилац: Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тим за
самовредновање.
Рок: мај сваке друге школске године
B. У области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ :
1. На сваком састанку разматра све препознате и пријављене случајеве насиља и на њих примењује Протокол о
заштити деце од насиља. Сви ученици, запослени и родитељи морају бити обавештени да сва сазнања о
случајевима насиља могу пријавити неком од чланова Тима, одељењском старешини, директору, стручном
сараднику, психологу или било којој другој одраслој особи од поверења која ће пријаву проследити Тиму.
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2. Предлаже, прати и спроводи мере заштите у случајевима препознате и установљене појаве насиља,
злостављања или занемаривања:
а) према ученику који је трпео насиље пружањем подршке, охрабрења, развијањем стратегија за
превазилажење стреса и по потреби укључивањем стручних служби ван школе у рад са учеником – Центра за
социјални рад, дечјег психијатра, педијатра;
б) према ученику који је вршио насиље саветовањем, као и упућивањем предлога за изрицање васпитно
дисциплинских мера и по потреби укључивањем надлежних стручних служби ван школе у рад са учеником;
в) саветодавањем са родитељима ученика који су на било који начин укључени у ситуацију у којој се насиље
дешава - као родитељи жртве или родитељи ученика који врши насиље или као извршиоци насиља над
дететом.
У планирање и спровођење мера заштите по потреби су укључене стручне надлежне службе – Центар за
социјални рад, полиција, дечји психијатар.
C.

Прати ЕФЕКТЕ предузетих мера

Прикупљањем података и праћењем ученика укључених у ситуацију у којој је било насиља. Дужина праћења
зависи од врсте, облика и интензитета насиља, процењеног степена ризика, процењеног степена промене
постигнуте спровођењем мера заштите, а најмање 2 месеца.
D. Води ЕВИДЕНЦИЈУ
Такође и чува документацију о свим превентивним и интервентним активностима, резултате анкете,
извештаје и фотографије са радионица и трибина.
ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА
И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање којим се на
непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа,
односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или
групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже,
прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу,
језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном
стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у
развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у
политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним
својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Вређање угледа, части или достојанства личности у школи јесте понашање лица или групе лица које
може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Када се узнемиравањем и
понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Наставник, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и начина рада са
учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који утичу на промену
понашања, који помажу превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде
осећања других лица и група по неком од заштићених личних својстава, развијању толеранције, прихватања и
уважавања различитости, конструктивног превазилажења сукоба и др.
Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише
дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према припадницима мањинских и
осетљивих друштвених група, посебно, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа,
недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и
др.
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ1
У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности
и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних,
антисемитских, антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито
млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној
оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и
културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима.

ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ: УЧЕНИК-УЧЕНИК
Редослед поступања у интервенцији је следећи:
КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
1

Проверавање добијене информације

да се дискриминаторно понашање припрема или се догодило
обавља се прикупљањем информација - директно или
индиректно. Циљ проверавања информације јесте утврђивање
одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или одбацује
сумња на дискриминаторско поступање.

2

Заустављање дискриминаторног понашања и
смиривање учесника

3

Обавештавање и позивање родитеља

4

Прикупљање релевантних информација и
консултације

обавеза свих запослених у установи, а нарочито најближег
присутног запосленог, дежурног наставника, односно васпитача
или радника обезбеђења да одлучно прекине све активности,
раздвоји и смири учеснике. У случају да запослени процени да не
може сам да заустави дискриминаторно понашање зато што је
сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља,
одмах ће тражити помоћ.
обавеза школе одмах након заустављања сукоба ученика.
Уколико родитељ није доступан, установа одмах обавештава
центар за социјални рад.
врше се у установи ради: разјашњавања околности, анализирања
чињеница на што објективнији начин, процене нивоа
дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и
активности, избегавања конфузије и спречавања
некоординисане акције.

5

Предузимање мера и активности

6

Праћење ефеката предузетих мера и
активности прати установа

према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације.
План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну
ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике - дискриминисано
лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од
дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и
нивоа дискриминације, последица по лице и колектив и сл.
(одељењски старешина, тим за заштиту, психолог и педагог, ако
нису чланови тима) ради провере успешности, даљег планирања
заштите и других активности установе. Установа прати
понашање учесника у образовању које је дискриминисано лице и
које је извршилац дискриминације, али и оних који су индиректно
били укључени (сведоци)

више појединости и детаља дато у Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник бр. 65/2018)
1
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ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ: ЗАПОСЛЕНИ-УЧЕНИК
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације дискриминаторно понашање
запосленог припрема, догађа или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је:
КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
1

Заустављање дискриминаторног понашања

2

Смиривање ситуације

3

Обавештавање и позивање родитеља

4

Подношење пријаве директору

5

Консултације тима за заштиту

6

Обавештавање Министарства - школске
управе Kрaљeво

7

Праћење ефеката

обавеза сваког лица које има сазнање о дискриминаторном
понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог
и позивањем помоћи.
подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у
образовању.

информисање одељењског старешине одвија се паралелно са
заустављањем поступања и смиривањем учесника, са
најминималнијим временским размацима.
информисање одељењског старешине одвија се паралелно са
заустављањем поступања и смиривањем учесника, са
најминималнијим временским размацима.
одвијају ради прикупља свих релевантних чињеница за доношење
плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за
учесника у образовању као дискриминисано лице. Тим за
заштиту по потреби обавља консултације са одговарајућим
стручњацима и школе и укључује надлежне службе. Одељењски
старешина у сарадњи са тимом, информише родитеље и
укључује их даље у васпитни рад или план заштите.
од стране директора школе у року од 24 сата од извршеног,
односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог
према учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница
покреће и води дисциплински поступак, у складу са Законом.
предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу
и сведоку-учеснику у образовању. Врши се континуирано.

ВАЖНО:
У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, када се оно
припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (дете-дете, ученик-ученик, одрасли-одрасли;
учесник у образовању - запослени; учесник у образовању - родитељ; учесник у образовању - треће лице у
установи); запосленог (запослени - учесник у образовању, запослени-родитељ, запослени-запослени, запослени треће лице); родитеља (родитељ - учесник у образовању, родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ треће лице); треће лице (треће лице - учесник у образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени;
треће лице - треће лице).
Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере
и активности у установи према учеснику у образовању прописане Законом и овим актом.
Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом, родитељу и трећем
лицу као извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним државним органима, органима
аутономне покрајине и локалне самоуправе.
У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку, у складу
са Законом.
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Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета које је ученик
школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је родитељ извршилац
дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку пред Повереником
или у судском поступку, у складу са законом.
Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја.
Превентивне и интервентне активности у релацијама запослени-родитељ, родитељ-ученик, запослени/ученик
-трећа лица са више појединости и детаља дате су у Правилнику о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник бр.
65/2018)

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
ШТА ЈЕ ТРГОВИНА ЉУДИМА?
Трговина људима представља најгрубљи начин кршења људских права и једно је од најтежих кривичних дела
против човечности. Подразумева експлоатацију једног човека зарад стицања користи друге особе. Три
елемента чине основ разумевања трговине људима:
-ЧИН: конкретне активности које предузима нека особа у кривичном делу трговине људима ( врбовање,
превожење, пребацивање, скривање, примање лица, продаја, куповина...)
-НАЧИН: како особа постаје жртва трговине људима, како се потчињава и како се над њом успоставља и
одржава контрола (путем претње, употребом силе, отмице, преваре, давања или примања новца, злоупотребе
овлашћења извршиоца или тешког положаја жтрве...)
-НАМЕРА: другог лица ради стицања сопствене добити као нужан елемент трговине људима
Постоји неколико видова трговине људима:
-сексуална екцплоатација (проституција, порнографија, стриптиз, секс-туризам)
-некомерцијална експлоатациј (принудни брак, илегални усвојење...)
-радна експлоатација (обављање домаћих послова, пољопривредних радова, грађевинарских радова,
учествовање у рату, учешће у опасним и тешким пословима...)
-други облици екпоатације (уклањање органа, коришћење особе за криминалне радње или прошњу
Деца имају различите реакције (последице) на искуство трговине људима:
-

ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - повлачење у себе, муцање, изливи беса, поремећај спавања,
поремећај у исхрани, сепарациона анксионост, љутња...)

-

ДЕЦА ШКОЛСКОГ УЗРАСТА - тешкоће концентрације, самооптуживање, осећај кривице, фантазије
освете, повлачење, повећана агресија...

-

АДОЛЕСЦЕНТИ - измењена перцепција будућности, ниско самопоштовање, нижа компетентност,
немогућност уживања, песимизам...

УЛОГА ШКОЛЕ:


да формира Тим за заштиту од насиља





да у оквиру Годишњег плана рада установе има Програм заштите од насиља, злостављања и
занемаривања
обезбеди редовно извештавање о заштити од насиља

480

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,, Краљево


прати и евидентира ситуације насиља



интервенише када се насиље припрема, догађа или се већ догодило



информишше у року од 24 часа од сазнања надлежну Школску управу



ради на развијању компетенција

Шта наставник мора да уради када постоји сумња да је дете жртва трговине људима?








охрабрује, подржава и оснажује дете
јасно шаље поруку, показује ученику да га прихвата, верује му и прихвата његово искуство
комуникација са дететом је примерена потербама детета
укључује стручњака кога дете најбоље прихвата у подршку детета
никада не поступа под првим утиском
повезује са мрежом и њен је активан члан
не одустаје од реаговања ако други системи не реагују одмах

Шта наставник никако не сме:










да исказује прејаке емоције
осуђује и критикује
чуди се, ишчуђава
испитује дете
исхитрено реагује, без промишљања
показује детету да му не верује
преузме одговорност за све акције
прескочи информисање кључних информација
одустане ако други системи не реагују одмах

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА
ШТА ЈЕ ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ?
Дигитално насиље (енг. cyberbullying) је коришћење дигиталне технологије (интернета и мобилних телефона)
с циљем да се друга особа узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета.
Осим термина дигитално насиље, у литератури се срећу и други сродни термини: електронско насиље, насиље
на интернету, онлајн насиље, сајбер насиље, малтретирање у дигиталном свету и др.
Дигитално насиље може се испољити на различите начине. Најчешће се срећу следећи облици
дигиталног насиља:
►постављање узнемирујућих, увредљивих или претећих порука, слика или видео-снимака на туђе профиле или
слање тих материјала СМС-ом, инстант порукама, имејлом, остављање на чету;
►снимање и дистрибуција слика, порука и материјала сексуалног садржаја;
узнемиравање телефонским позивима;
►лажно представљање, коришћење туђег идентитета, креирање профила на друштвеним режама на туђе име;
►недозвољено саопштавање туђих приватних информација, објављивање лажних оптужби или гласина о
другој особи на профилима друштвених мрежа, блоговима итд;
►слање вируса; промена или крађа лозинки;
►исмевање у онлајн причаоницама и на интернет форумима, непримерено коментарисање туђих слика, порука
на профилима, блоговима;
►игнорисање, искључивање (нпр. из група на социјалним мрежама), подстицање мржње (по различитим
основама) и др.
Дигитално насиље може се вршити директно или индиректно (преко посредника), уплитањем других особа у
вршење насилне активности, са или без њиховог знања (нпр. у име неке особе, са њене адресе или
профила,шаљу се узнемирујуће поруке или се остављају на блогу, чету, форуму или профилу других особа).
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Дигитално насиље обично се дешава међу младима, међутим, нису ретки случајеви када су одрасле особе
насилне према деци и младима на интернету.
У тим случајевима најчешће је реч о малтретирању (енг. cyber-harassment) или прогањању (енг. cyber-stalking)
путем интернета, што представља кривично дело и кажњиво је законом.
Дигитални медији посебно су погодни за одрасле особе (тзв. сексуалне предаторе или насилнике) који се
лажно представљају и комуницирају с млађим особама у циљу сексуалне злоупотребе. Стога се у последње
време све више говори о сексуалном дигиталном насиљу или сексуалној злоупотреби путем интернета.
Интернет (путем друштвених мрежа, чета, причаоница) омогућава различите начине сексуалне злоупотребе.
Груминг (енг. grooming) представља низ предаторски мотивисаних поступака, односно припремних радњи које
имају за циљ успостављање контакта, одржавање комуникације и физички приступ детету. Сексуални
предатори на интернету немају јасан профил, њихова занимања и узраст варирају, мада истраживања показују
да су то најчешће особе мушког пола (Wolak et al., 2008).
Под секстингом (енг. sexting) подразумева се слање или постављање на интернет фотографија, порука или
видео-снимака са експлицитним сексуалним садржајем. Размена фотографија или порука са сексуалним
садржајем може да делује као безазлено флертовање или забава, али, за младе, секстинг има озбиљне
друштвене и правне последице.
Поседовање и ширење фотографија или видео-снимака са сексуалним садржајем на којима су малолетници/е,
према Кривичном закону Републике Србије, представља поседовање дечје порнографије, чак и ако особе на
сликама шаљу експлицитне материјале или дају пристанак да се фотографишу или снимају и кажњиво је
затвором према члану 185 (Приказивање, прибављањеи поседовање порнографског материјала и
искоришћавање малолетног лица запорнографију).
Фотографије могу лако да измакну контроли и да доспеју на много више адреса него што је планирано. Потом
се најчешће користе за сајбер малтретирање или сајбер прогањање.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ
Превентивне активности које образовно-васпитна установа предузима у вези са заштитом деце од насиља,
укључујући и дигитално насиље, прописане су Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Осим тих
активности које је школа у обавези да планира и спроводи, могу се реализовати и друге активности које ће
бити усмерене на превенцију дигиталног насиља, укључивати све актере школског живота, као и умрежавање
са другим уставновама и институцијама.
Превентивне активности које могу да се организују у школи:
►Уређивање посебних страница на сајту школе са садржајима о безбедности на интернету и дигиталном
насиљу.
►Упознавање са дигиталним насиљем кроз текстове у школским часописима (информације, предлози,
разговори);
►израда школских паноа;
Гледање спотова/филмова о дигиталном насиљу, уз обавезан разговор након тога.
►Снимање спотова (важно је да се води рачуна о приватности података, фотографија које се користе и да се
добије сагласност родитеља за дете које учествује у овој активности).
►Стављање кутије у хол школе, у коју ученици/е, наставници/е и родитељи могу да убацују записе о својим
искуствима у вези са насиљем на интернету и коришћење тог материјала током разговора, радионица...
►Организивање вршњачких обука (наставници/е могу са ученицима/ама старијих разреда да осмисле
активности које би ови/е реализовали/е са ученицима/ама млађих разреда).
►Позивање представника/ца МУП-а у школу да говоре о безбедности на интернету.
Организовање квизова о дигиталном насиљу на нивоу одељења или школе (могу да се укључе и наставници/е
и родитељи, тимови који учествују могу да буду састављени од деце и одраслих).
►Организовање разговора или трибина којима је повод књига са одговарајућим садржајем ( нпр. Армагедон )
или друга пригодна литература; разговоре организовати с родитељима и ученицима/ама старијих разреда.
РЕАГОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ У СИТУАЦИЈАМА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА
Нивои насиља
Сви облици насиља, злостављања и занемаривања, као и интервентне мере и активности које је образовноваспитна установа у обавези да предузме, разврстане су на три нивоа (при чему су на првом нивоу најлакши
облици насиља).
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ЕЛЕКТРОНСКО (ДИГИТАЛНО) НАСИЉЕ
Нивои електронског насиља и активности у школи
1. НИВО
Узнемиравајуће позивање,слање узнемиравајућих порука (СМС, ММС).
Активности предузима самостално одељењски старешина, наставник,у сарадњи са родитељем, да би се појачао
васпитни рад са одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.
2. НИВО
Оглашавање, снимање и слање видео-снимака, злоупотреба блогова, форума и разговора
на чету, снимање појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака
и фотографија.
Активности предузима одељењски старешина, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и
директором, уз обавезно учешће родитеља, да би се појачао васпитни рад. Уколико појачани васпитни рад није
делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.
3. НИВО
Снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и фотографија, дечија порнографија.
Активности предузима директор с тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа,
организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе).
Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика тј. може да му штети, угрози његову
безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију.
На овом нивоу обавезан је интезиван васпитни рад примерен потребама ученика, као и покретање васпитнодисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са Законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга
организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и они међусобно усклађују активности.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ШТА ЈЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ?
Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље
или спокојство другог члана породице. Насиље у породици је феномен који је присутан у свим земљама света и
у свим културама; људи свих раса, етнија, верских и политичких и сексуалних опредељења, друштвених и
културних нивоа и полова могу бити починиоци насиља у породици.
Насиље у породици има неколико димензија:
 Модалитет: физичко, психичко, сексуално или/и економско.
 Учесталост: повремено, хронично.
 Озбиљност: како код психичког тако и код физичког злостављања зависи од степена повреде и потребе
за лечењем. Пролазна или трајна повреда: блага, умерена, тешка, итд. Највиши степен је убиство.
Oблици: према деци, према женама, према старим и немоћним лицима...
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Насиље према деци обухвата све облике физичког, односно емоционалног злостављања, сексуалну
злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи
до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства
у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ (Светска здравствена организација, 1999).
Насиље над женама је сваки чин против женине воље, а који је угрожава психички, физички, сексуално или
економски. Насилник може бити члан породице (муж, син, отац, брат, ујак…) или било који познати (пријатељ,
познаник, шеф, колега) или непознати мушкарац. Важно је знати да се насиље може десити свакој жени и да
насиље није последица жениног понашања него система патријархата у коме мушкарци имају моћ, а насиље
над женама је начин да они ту моћ одрже. Насиље над женама је пример злоупотребе моћи једног пола над
другим. Насиље над женама је током хиљада година историје подстакнуто од сваке душтвене заједнице све до
данас.

ШТА РАДЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ШКОЛА
• свака особа у школи која има сазнањао насиљу, злостављању и занемаривању,дужна је да реагује (да заустави
насиље,позове помоћ, консултује се с тимом за заштиту од насиља, психологом, педагогом)
• информише надлежне службе(полиција,здравствене установе)
• предузима заштитне мере према жртви насиља
• има обавезу да формира тим за заштиту деце/ученика од насиља.
•Тим учествује у обуци за заштиту деце од насиља, пружа информације, прави програм заштите ученика од
насиља, процењује ниво ризика од насиља, прати ефекте предузетих заштитних мера, прикупља документацију
и евидентира случајеве насиља).
ПОЛИЦИЈА
• излази на лице места, интервенише
•упозорава насилника, прикупља доказе, приводи насилника
• покреће кривични и прекршајни поступак против насилника
• предузима истражне радње и мере за заштиту оштећених и сведока.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
• прикупља информације о насилном догађају,историји злостављања, процењује степен угрожености
• предузима све мере из области социјалне и породично-правне заштите, надзире вршење родитељског права
• информише о законским прописима и надлежностима институција, упућује и посредује код других
организација
• по службеној дужности пријављује насиље полицији или тужилаштву
• даје мишљење суду о целисходности мера заштите од насиља
• децу, жртве насиља, одузима од родитеља, обезбеђује смештај, покреће поступак за лишавање или
ограничавање родитељског права.
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
• санирају повреде
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•документују повреде, упућују на специјалистичке прегледе
• пријављују насиље полицији и/или тужилаштву
ТУЖИЛАШТВО
• по службеној дужности покреће кривични поступак за кривично дело насиља у породици
•прикупља доказе
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
• пружају информације, упућују на установе
• пружају психосоцијалну подршку и правну помоћ
• обезбеђују смештај у прихватилиште

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
ШТА ЈЕ СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ?
Сексуално насиље над децом подразумева следеће:
а) сексуални однос са дететом које према релевантној регулативи или државном закону није достигло
законску доб за сексуалну активност;
б) ступање у сексуалне односе са дететом је урађено: под присилом, коришћењем силе или претње или је
злоупотреба учињена од стране лица којем дете верује, ауторитета или које има утицај над дететом,
укључујући и оне унутар породице; злоупотреба је извршена над дететом које се налази у посебно осетљивој
ситуацији, с посебним нагласком на менталне и физичке неспособности или зависну позицију.
в) дечију проституцију и дечију порнографију као нпр.: упошљавање детета у проституцију или узроковање
дечије проституције; присиљавање детета на проституцију или стицање добити или на други начин
искориштавање детета за такве сврхе; примање накнаде од дечије проституције; израду дечије порнографије;
нуђење или чињење доступном дечије порнографије; дистрибуција или преношење дечије порнографије;
набављање дечије порнографије за себе или за друго лице; поседовање дечије порнографије; свестан приступ
путем информацијских и комуникацијских технологија дечијој порнографији.
Нивои сексуалног насиља
Први ниво
Добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално додиривање,
гестикулација…
Други ниво
Сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивањеинтимних делова тела, свлачење…

Други ниво
Завођење од стране одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на
сексуални чин, силовање, инцест…
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ
►Информисање запослених, ученика и родитеља о законској и подзаконској регулативи и стручним
материјалима и о обавезама актера у мрежи заштите уз умрежавање тимова школе и ученичких заједница и
организација;
►Уређивање посебних страница на сајту школе са садржајима о сексуалном насиљу;
►Упознавање са сексуалним насиљем и кроз текстове у школским флајерима (информације, предлози,
разговори), израда школских паноа, остало;
► Обрада разних тема из спектра сексуалног насиља на часовима општеобразовне наставе –прописане
наставне јединице и теме по избору –дато у приручнику;
►Организовање активности на тему превенције сексуалног насиља на часовима одељењске заједнице,
ученичког парламента и тимова ученика;
►Позивање представника Здравственог центра, Саветовалишта за младе, вршњачких едукатора Црвеног
крста, представника МУП-а и осталих стручњака у школу ради предавања, радионица и сл. О сексуалном
насиљу;
►Организовање различитих активности на нивоу школе или одељења поводом Недеље сексуалне превенције
16 - 20. новембра;
►Анализирати процес и резултате примене Образовних пакета, писање извештаја.

РЕАГОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
Први ниво – наведене облике насиља решавају разредни старешина, професори/наставници у сарадњи са
родитељем у смислу појачаног васпитно-образовног рада са васпитном групом, одељенском заједницом,
групом ученика или индивидуално.
Други ниво - активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагошко-психолошком службом,
Тимом зазаштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико
појачани васпитни рад није делотворан, директорка покреће васпитно-дисциплиски поступак и изриче меру, у
складу са Законом.
Трећи ниво - активности предузима директорка са Тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и
надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге
организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу детета или ученика/це, тј.
може да му/јој штети, угрози и његову/њену безбедност или омета поступак у установи, директорка
обавештва центар за социјални рад, односно полицију. Школа је дужна да обавести центар за социјални рад и
полицију и истовремено се организује васпитни рад који је примерен потребама ученика или ученице, као и
покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са Законом. Уколико је за овај рад
ангажова на и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и оне међусобно усклађују
активности.
Дакле, ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директорка
обавештава родитеља и полицију.
НАПОМЕНА: УПУТСТВО Министарства просвете, науке и технолошког развоја о поступању установа
образовања и васпитања и центара за социјални рад-органа старатељства у заштити деце од насиља, саставни
је део ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ у оквиру овог Школског програма.
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ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСТАЛИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Садржаји програма превенције осталих облика ризичног понашања као што су превенција:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

употребе алкохола,
дувана,
психоактивних супстанци,
превенција малолетничке делинквенције,
трговине људима,
злоупотеба савремених информационих технологија,
остало,
Уграђени су у планове :













наставних предмета наставника,
одељењских старешина,
ученичког парламента,
одељењских заједница,
тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
тима за медијацију,
вршњачког тима ученика,
ученичког тима за медијацију,
стручног сарадника педагога,
здравствене заштите ученика,
слободних и културних активности школе

Реализују се и у сарадњи са предметним наставницима и тимовима у школи и организацијама,
институцијама и појединцима у локалној средини:







Саветовалиште за младе,
Црвени крст,
медицинска школа,
здравствени центар,
Муп,
локалне организације младих, ...
Наведени актери реализују следеће теме и садржаје са сарадницима ван школе на следеће начине:

Теме и садржаји:











Концепт неговања и развијања здравих животних стилова
Адолесценција
Заштита репродуктивног и сексуалног здравље и контрацепција
Превенција ХИВ – АИДС-а и полног преношења инфекције (ППИ)
Токсикоманија и превенција болести зависности
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци
Превенција злоупотребе никотина
Превенција злоупотребе алкохола
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци(ПАС)
Превенција злоупотребе лекова и стероида

Начини реализације


информисање



предавања



трибине



радионице
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Очување и јачање менталног здравља
Значаја физичке и спортско рекреативне активности
Анти –трафикинг
Правилна исхрана и превенција неправилне исхране
Безбедност коришћења,
заштита од злоупотребе и зависности од
савремених технологија



акције



пројекти

11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Школа поред обавезне наставе физичког васпитања у средњој школи реализује и програм школског спорта и
спортских активности.
Циљ:
Развој и практиковање здравих животних стилова, развој свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности
Задаци:
-очување и унапређење здравља
-развијање моторичких способности
-оспособљавање за самостално вежбање у слободно време
-промоција позитивне социјалне интеракције
Програм школског спорта и спортских активности остварује се кроз одељењска спортска такмичења
и припреме за такмичења која се одржавају два пута током школске године, једном у првом и једном у другом
полугодишту и обухватају ученике у свим разредима средње школе. Област и програмски садржај такмичења
је одабран и прилагођен потребама ученика музичке школе који и поједине редовне садржаје наставе
физичког васпитања реализују са појачаним опрезом у циљу заштите од повреда .
Област одабрана за такмичарску активност-Атлетика и то


Атлететске дисциплине:
трка на 100 метара
трка на 400 метара
ученици
ученици

трка на 100 метара ученице

трка на 400 метара ученице

трка на 800 метара
ученици
трка на 800 метара ученице

штафетна трка 4 х 100
метара ученици
штафетна трка 4 х 100
метара ученице

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са
Спортским савезом Србије, Савезом атлетских талената Србије Школском управом и СО Краљево, као и у
сарадњи са наставником физичког васпитања ученици средње школе који нису ослобођени физичког
васпитања у обавези су да учествују и трче на КРОСУ РТС кроз Србију који се одржава у складу са планом
организатора и то према следећем распореду:
Разред средње
школе
I
II
III
IV

Дисциплина
ученици
трка на 800 метара
трка на 800 метара
трка на 1000 метара
трка на 1000 метара

ученице
трка на 500 метара
трка на 600 метара
трка на 600 метара
трка на 800 метара

Ученици се према интересовању пријављују и као учесници спортских такмичењима и
спортско - рекреативних активности које се одржавају у сарадњи са осталим средњим школама, Савезом за
школски спорт, локалним спортским организацијама , клубовима, савезима и локалном заједницом у складу са
њиховим календарима активности.
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Велики број ученика су чланови спортских клубова или се ангажују у редовним рекреативним
активностима одабраним према личним интересовањима и способностима (спортски савези, спортски
клубови, фитнес клубови, теретане, плесни клубови, балетске групе, клубови екстремних спортова, куд-ови, и
сл.)

12. ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
Програм екскурзије садржи:










образовно-васпитне циљеве и задатке,
садржаје којима се постављени циљеви остварују,
планирани обухват ученика
носиоце предвиђених садржаја и активности,
време трајања екскурзије,
путне правце,
техничку организацију
начин финансирања.

Ескурзија може да траје:

 за ученике првог разреда – до три дана (одвија се унутар граница наше земље)
 за ученике другог и трећег разреда – до пет дана (одвија се унутар граница наше земље)
 за ученике четвртог разреда – до пет наставних дана (може да се организује у иностранству, а у
складу са прописима у циљу заштите становиштва од заразних болести у шк. 2020-21.може да
се организује само унутар граница наше земље ).

Екскурзија ученика ће се реализовати у 2.полугодишту (април) са поласком у 07 часова испред школе.
Повратак са екскурзије ће се обавити најкасније до 22 часа.
Екскурзија се финансира из средстава која обезбеђују родитељи ученика.
Надокнада часова редовне наставе у време извођења екскурзија биће реализована одмах по извођењу
или продужењем наставе за онолико дана колико екскурзија траје.
Извештај о реализацији екскурзије израђују носиоци активности извођења екскурзије.
Одељењске старешине, педагошки руководици класа , руководиоци стручних актива и стручни сарадникпедагог заједно са ученицима израђују план и програм активности и воде евиденцију реализације овог
програма (осим за фазе организације и извођења екскурзије за које је процедура и прописана Стручним
упутством о организацији и извођењу екскурзија, осталим правилницима и прописима ).
Комисија за организацију екскурзија: Чланови комисије за организацију и извођење екскурзије су одељењске
старешине средње музичке школе од I-IV разреда у сарадњи са директором школе.
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Пример плана и програма стручне екскурзије:

План и програм екскурзија за ученике II и III разреда средње школе
Путни правац

Циљ екскурзије


Краљево-Нови СадСуботица

да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и
васпитања, наставних предмета, непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног,
историјског и духовног наслеђа.

Време трајања
3-5 дана
Очекивани
број ученика
МИН.* 60%
Време
реализације

Задаци екскурзије
 непосредно упознавање ученика музичке школе уз проширивање знања и искуства ученика о
цивилизацијским, истор.и култ. достигнућима
 директно стицање доживљаја садржаја који су теоретски обрађени у књижевности , историји,
историји музике, вокално инструменталној музици и осталим програмским садржајима музичке
наставе
 оснаживање ученика у проф. развоју
 подизање нивоа опште комуникативности , социјалне зрелости и временско просторне оријентације
ученика
 унапређење моралног , емоционалног и и естетског васпитања
 развијање позитивног односа према националним , уметничким и културним вредностима
 развијање позитивног односа према различитостима кроз упознавање са новима пределима,
историјом, објектима , људима , обичајима, начином живота
 неговање позитивног односа према грађанима и њиховим националним, културним, етичким и
естетским вредностима
 стицање нових сазнања у непоседном окружењу и начину живота у коме су живели и стварали великани
националне историје и културе
 развијање љубави према отаџбини,њеној историји , кутури, природним лепотама
 развијање и испољавање позитивних социјалних и емоционалних доживљаја кроз односе међу ученицима
и наставницима уз подстицање развијање другарства , одговорности, поштења, самосталности,
хуманизма , бриге о себи и другима, одговорности за сопствено понашање , што доприноси неговању
различитости и развијање осећаја за толеранцију
 схватање значаја здравих стилова живота , развијање еколошке свести и љубави према природи
 развијање колективног и авантуристичког духа, подстицање жеље за путовањима
 и развој културе путовања

април, мај,
II полугодиште
Дужина пута
приближно
1000 км
Носиоци
предвиђених
садржаја и
активности:
Стручни вођа
пута:
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине:
I и II разреда
средње школе

Тематска обрада садржаја екскурзије којим ће се остварити циљеви и задаци:
Редослед посета по данима:

1. дан

2. дан

3. дан

Екскурзија ученика I и II разреда
биће реализована на релацији:

Краљево - Сремски Карловци - Нови Сад -СуботицаПалић-Нови Сад--Петроварадин -Краљево

 Краљево-Сремски Карловци – Н.Сад
Полазак испред школе у 7,00 часова. Путовање преко Београда ка Фрушкој Гори са
успутном паузом. Посета манастиру Ново Хопово. Даље путовање до Ср. Карловаца.
Обилазак Карловачке Гимназије и културно историјских знаменитости : Саборна црква,
Патријаршија, Богословија. Одлазак до Стражилова ( гроб Бранка Радичевића). Након
тога одлазак у Нови Сад.Смештај у хотелу. Вечера. Дискотека. Ноћење.
 Нови Сад- Суботица-Палић-Нови Сад
Доручак. Одлазак у Суботицу. Обилазак централног градског језгра и посета Градској
кући. Ручак у ресторану на Палићу. После ручка обилазак зоо- врта. Слободно време
поред Палићког језера у парку. У вечерњим сатима полазак за Нови Сад. Вечера.
Дискотека. Ноћење.
 Нови Сад-Петроварадин-Краљево
Доручак. После доручка одлазак до Петровардинске тврђаве – панорамско разгледање.
Повратак у Нови Сад-разгледање града -Дунавски парк, Змај Јовина улица, споменик
Јовану Јовановић Змају, Дунавска улица, Матица Српска, Позориште, Катедрала. Ручак у
хотелу. После ручка полазак за Краљево. Путовање преко Београда, са паузом по
потреби. Долазак у Краљево у вечерњим сатима –до 22 часа.
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Пример плана и програма стручне екскурзије:
План и програм екскурзија за ученике IV разреда средње школе (у складу са прописима у циљу заштите
становиштва од заразних болести у шк. 2020-21.може да се организује само унутар граница наше земље)
Путни правац

Циљ екскурзије


Краљево-Италија-Краљево

да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и
васпитања, наставних предмета, непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног,
историјског и духовног наслеђа.
Задаци екскурзије

 непосредно упознавање ученика музичке школе уз проширивање знања и искуства ученика о
цивилизацијским, истор.и култ. достигнућима
 директно стицање доживљаја садржаја који су теоретски обрађени у књижевности , историји,
историји музике, вокално инструменталној музици и осталим програмским садржајима музичке
наставе
 оснаживање ученика у проф. развоју
 подизање нивоа опште комуникативности , социјалне зрелости и временско просторне оријентације
ученика
 унапређење моралног , емоционалног и и естетског васпитања
 развијање позитивног односа према националним , уметничким и културним вредностима
 развијање позитивног односа према различитостима кроз упознавање са новима пределима,
историјом, објектима , људима , обичајима, начином живота
 неговање позитивног односа према грађанима и њиховим националним, културним, етичким и
естетским вредностима
 стицање нових сазнања у непоседном окружењу и начину живота у коме су живели и стварали великани
националне историје и културе
 развијање љубави према отаџбини,њеној историји , кутури, природним лепотама
 развијање и испољавање позитивних социјалних и емоционалних доживљаја кроз односе међу ученицима
и наставницима уз подстицање развијање другарства , одговорности, поштења, самосталности,
хуманизма , бриге о себи и другима, одговорности за сопствено понашање , што доприноси неговању
различитости и развијање осећаја за толеранцију
 схватање значаја здравих стилова живота , развијање еколошке свести и љубави према природи
 развијање колективног и авантуристичког духа, подстицање жеље за путовањима и развој културе
путовања

Време трајања
до 5 дана
Очекивани
број ученика
МИН.* 60%
Време
реализације
април, мај,
II полугодиште
Дужина пута
приближно
2500 км
Носиоци
предвиђених
садржаја и
активности:
Стручни вођа
пута:
Директор
школе
Одељењске
старешине:
III и IV разреда
средње школе

Тематска обрада садржаја екскурзије којим ће се остварити циљеви и задаци:
Редослед посета по данима:

Екскурзија ученика III и IV разр.
биће реализована на релацији:


1. дан

2. дан


3. дан


4. дан


5. дан

Краљево – Лидо Ди Јесоло- Венеција – ПадоваВерона- Монтецатини- Пиза - Фиренца- ТрстКраљево

Краљево- Лидо Ди Јесоло
Полазак из Краљева у 4,00 сата испред школе. Вожња аутобусом преко Београда,
Загреба и Љубљане. Успутна задржавања по жељи и потреби. Долазак у Лидо де
Јесоло у вечерњим часовима. Смештај у хотел, вечера, ноћење.
Лидо Ди Јесоло – Венеција - Лидо Ди Јесоло
Доручак. После доручка одлазак за Венецију и панорамско разгледање града, црква
Пиета, Мост уздаха. Дуждева палата, Пиазета, Стубови заштници, Библиотека,
Трг Светог Марка, Базилика, црква Светог Марка, Кампанила , Сат кула, Велики
канал, Мост Риалто, црква Мариа дела Салуте... Након обиласка повратак у хотел,
вечера.
Лидо Ди Јесоло – Падова-Верона-Монтецатини
Доручак. Након доручка одлазак у Падову. Обилазак: Прато де ла вале, базилика Св.
Антонија, споменик Гатамелати. Наставак путовања за Верону; обилазак
Арене,Јулијине куће, тргова Бра, Ерба, Одлазак у Монтецатини. Смештај у хотел.
Вечера и ноћење
Монтецатини-Пиза-Фиренца-Монтецатини
Доручак. Након доручка полазак за Пизу. Обилазак поља Чудеса, Дуомо, Крстионица,
Криви торањ. Наставак путовања за Фиренцу. Панорамско разгледање града:
Дуомо, Трг Сињори,Понто векио, Капела Медичи, Галерија Уфици, Црква Санта
Кроча, палата Пити... Слободно време за шетњу. Повратак у хотел. Вечера ноћење.
Монтецатини – Трст- Краљево
Доручак. После доручка полазак за Трст обилазак: Римски амфитеатар, Канал
гранде, Српска црква Св. Спиридона, Пјаца де ла Унита италиана. Полазак за
Краљево. Долазак у Краљево у касним вечерњим сатима-до 22 часа
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13. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке
активности школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за
спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Друштво СИГМАПРЕВЕНТ ДОО за потребе школе обавља све послове предвиђене законом о безбедности
и здрављу на раду а дефинисане међусобно склопљеним уговором о пружању услуга лица за безбедност и
здравље на раду.
Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са законом о безбедности и здрављу на
раду, а нарочито:












учествује у спровођењу мера утврђених у акту о процени ризика;
врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава рада,
опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;
учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова;
предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;
стално прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;
прати стање у вези са евентуалним повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у
вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема предлоге за њихово отклањање;
припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
забрањује рад на радном месту или употребу средства рада, за случај да утврди непосредну опасност по
живот или здравље запосленог;
сарађује са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;
води и чува законом прописане прописане евиденције у области безбедности и здравља на раду код
послодавца и то о:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.





радним местима са повећаним ризиком;
запосленим на радним местима са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених
распоређених на таквим радним местима;
повредама на раду и професионалним обољењима;
запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;
опасним материјама које се користе у току рада;
извршеним испитивањима радне околине и опреме за рад;
пријавама надлежним органима (инспекцији рада и надлежном органу унутрашњих послова) о
повредама на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана,
као и пријавама о евентуалним професионалним обољењима, односно обољењима у вези са
радом.

присуствује надзору инспекције рада и поступа по њиховим налозима;
попуњава пријаве у случају повреде на раду или професионалног обољења или обољења у вези са
радом;
ради и друге послове који су у вези са спровођењем мера за безбедан и здрав рад.

Домар Школе је одговоран за то да сва водоводна инфраструктура функционише нормално, па је у том
циљуобавезан да у најкраћем могућем року отклања мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање
већих кварова ангажоваће се служба хитних интервенција преко друштвених делатности.
У школи се у циљу обезбеђивања неометане реализације активности школе, благовременог уочавања и
отклањања тешкоћа и неправилности реализује дежурство наставника , портира, ученика и помоћнотехничког особља, у складу са процесом наставе и одредби правилника о начину и поступку заштите и
безбедности ученика и запослених .
У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика школа сарађује са:
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1) државним органима, школском управом и органима јединице локалне самоуправе,
општином Краљево;
2) Министарством саобраћаја и телекомуникације,
3) Министарством унутрашњих послова,
4) Центром за социјални рад,
5) Здравственим центром у Краљеву
6) другим школама и организацијама на територије општине.

1. Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Скупштином града Краљева, Школском
управом Краљево
У сарадњи са Министарством просвете, Скупштином града Краљева, Школском управом Краљево, Школа се стара да сви
облици васпитно- образовно града теку без застоја и проблема, да све укупни однос и учесника наставног процеса буду
такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.
Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика.Уколико ученик, средње школе, дуже
од 15 дана не похађа наставу, а Школа не може да успостави контакт са родитељима или старатељима ученика, са насталом
ситуацијом упознаће се Школска управа града и Ценар за социјални рад у циљу предузимања–законских мера и спречавању
ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.
2.и 3. Сарадња са Министарством саобраћаја и телекомуникација и МУП-ом
Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за
малолетничку деликвенцију, којима се пријављује евентуална сумњива ситуација у Школи или у понашању ученика која
може довести до деликвентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика
Школе.
У време ваннаставних активности које организује и спроводи Школа (екскурзије, излети, исл.). Школа је у обавези да
благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед ангажованих аутобуса.
Од надлежних органа саобраћајне полиције, Школа ће тражити дасе обезбеди
појачана контрола саобраћајницаоко Школе.
У сарадњи са МУП-ом, одељењем за борбу против наркоманије одржаће се предавања ученицима школе, како би се
обезбедио и овај вид едукације ученика ради њихове безбедности.
4. Сарадња са Центром за социјални рад
У сарадњи са одељењским старешинама, наставницима и педагогом ,остварује се увид у породичне прилике. Кад се уоче
промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, школа се
обраћа Центру за социјални рад у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.
5. Сарадња са Здравственим центром
Школа сарађује са Здравственим центром ,саветовалиштем за младе и црвеним крстом. Организује се едукација ученика
везаних за превенцију болести зависности , пп болести, трговине људима, за развијање здравих животних стилова и на све
теме из области за које ученици имају интересовања и желе да сазнају више.
6. Сарадња другим школама и организацијама на територије општине
Сарадња са другим школама на територији општине са огледа у сталном контакту руководстава школа, размени
информација о ситуацијама и понашању ученика појединихшкола или интеракцији ученика различитих школа, а у
циљу спречавања конфликата,насиља, дискриминације итд. Школе заједнички сарађују са Министарством
унутрашњих послова, градом Краљевом Краљево, Школском управом и осталим релевантним институцијама по
истом питању – заштите и безбедности ученика.
7. Осигурање ученика и запослених
Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна Савет родитеља са могућношћу осигурања ученика
од последица несрећног случаја (незгоде) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши
осигурање.
Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и
осигуравајуће организације, како би родитељ или школа, уплатом премијеосигурања, омогућио свом детету заштиту
од свих ризикау свакодневном животу (у Школи,код куће, на путу, екскурзији, летовању и сл).
Сваке школске године школа осигурава запослене.
8. Заштита од поплава, пожара, удара грома и других евентуалних непогода
У циљу заштите деце и запослених у Школи се спроводе мере заштите од пожара
предвиђене законом, ако је подразумевају обезбеђеност школе довољним бројем ватрогасних апарата обуку запослених за
руковање тим апаратима и понашање услучају опасности и редовну контролу обучености радника у сарадњи са Управом
противпожарне полиције и Добровољним ватрогасним друштвом.
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Правилници и акти на
којима се заснива заштита
безбедности и здравља на
раду

Средства којима школа
располаже у циљу одржавања
безбедности и здравља на
раду

Мере које се редовно
спроводе ради обезбеђивања
услова за заштиту
безбедности и здравља на
раду

Програми (обуке) који се у
школи спроводе ради
заштите безбесности и
здравља на раду

Правилник о безбедности и
здрављу на раду

Ормарић за прву помоћ и
заштиту

Сервисирање
противпожарних апарата

Обука за противпожарну
заштиту

Акт о процени ризика на
радном месту и у радној
околини
Правилник о заштити од
пожара

Сервисирани противпожарни
апарати

Сервисирање система за
грејање и одржавање
котлова

Обука о заштити
безбедности и здравља на
раду

Анти-паник лампе у ходнику
школе

Сви запослени у школи су упознати са Правилником о заштити од пожара и обавезни су да га
примењују.
Школа тј. власник објекта је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране
овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе. Евентуалне недостатке ће отклањати у
најкраћем могућем року.

14. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
На основу Закона о средњем образовању и васпитању, објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр.
55/2013 од 25.06.2013., члан 15., школа је формирала Стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем
саставу су стручни сарадник, педагог, наставници грађанског васпитања и одељењске старешине 4. разреда.
Каријерно вођење и саветовање представља:
1. низ активности које оспособљавају ученике током трајања средње школе:




да идентификују сопствене способности, компетенције и интересе,
да донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и
да управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да
стекну и примене способности и компетенције и

2. стручну делатност на пружању континуиране помоћи појединцу током његовог целокупног
каријерног развоја, у слободном избору усмерења и опредељења, у образовању и професионалној активности,
са циљем постизања професионалног квалитета, у складу са личним особинама и потребама тржишта рада за
појединим занимањима.
У циљу пружања помоћи у формирање зреле и одговорне личности ученика, способне да доноси добро
промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у школи је
формиран тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су наставници и стручни сарадник педагог.
Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад
обавља се током трајања средње школе, а по потреби се сарађује и са установама које се баве каријерним
вођењем и саветовањем. Континуирано се прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним
профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.
Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање,
односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и
образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе.
Каријерно вођење и саветовање добија посебан значај и функцију у контексту доживотног образовања.
Каријерно вођење и саветовање је само један од аспеката повезивања школа,односно високошколских
установа, са светом рада.
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Професионална оријентација и каријерно вођење представљају организовну друштвену и стручну
делатност на пружању континуиране помоћи појединцу током његовог целокупног каријерног развоја, у
слободном избору усмерења и опредељења, у образовању и професионалној активности, са циљем постизања
професионалног идентитета, у складу са личним особинама и потребама тржишта рада за појединим
занимањима.
Каријерно вођење и саветовање укључује израду и доступност заинтересованима, у сваком тренутку,
информација о тржишту рада, образовним могућностима, као и о могућностима запошљавања. Такође,
укључује претпоставку да појединци могу добити стручну помоћ у дефинисању области у којима могу да
искажу своје аспирације, интересе, компетенције, личне особине, квалификације и способности и да их доведу у
везу са доступним оспособљавањем и могућностима запошљавања.
Професионалну оријентацију чине предавања, индивидуални и групни саветодавни разговори, посета
факултетима и презентација истих у матичним школама. Ученици се упознају са предусловима правилног
избора занимања и факторима од којих зависи правилан избор, са критеријумима за упис на факултете и са
начинима избора кандидата.
Програм професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања у школи обухвата:







Професионално информисање ученика;
Рад са родитељима ученика;
Саветодавни рад са ученицима;
Вођење и доношење одлука ученика о будућој професији;
Конкурсе и информаторе за музичке академије;
Упитнике за ученике , информативне и радне материјале, остало
Концепт програма КВИС остварује се кроз пет модула:

Самоспознаја
Информисање о занимањима и
каријери
Упознавање са путевима
образовања - мрежом школа
Реални сусрети са светом рада
Доношење одлуке о избору
школе и занимања

- препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности
преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења
- припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин
или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана
одлука о избору занимања
- познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног
занимања
- сусрети са представницима занимања, сусрети са светом рада и опробавање у
појединим занимањима
- самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или
занимања

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који
имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору
занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници,, представници
локалних канцеларија за младе., представници са универзитета и факултета, представници центара за КВИС,
лекари, стручњаци при Националној служби за запошљвање и други.
Носиоци активности и реализације програмских задатака професионалне оријетације су тим за КВИС,
одељењске старешине и предметни наставници. Реализација програмских задатака из области професионалне
оријетације остварује се у оквиру садржаја редовне наставе и изборне наставе, и осталих облика образовно
васпитног рада, а сви задаци из овог подручја су уграђени у планове рада наставничког, одељењског и
стручних већа, савета родитеља, школског одбора , одељењских старешина, стручног сарадника педагога и
ученичког парламента.
Циљ каријерног вођења и саветовања треба да обезбеди сваком ученику:


лични развој како би могао да разуме себе и да утиче на сопствене одлуке и
иницијативе у области школовања и професионалног развоја;
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да истражи могућности за учење и запошљавање, односно за рад;
да планира и управља променама у области свог учења и рада, односно да
управља својом каријером.
ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Програм каријерног вођења и саветовања за ученике средње школе обухватао би:
a)
b)
c)
d)

информисање,
саветовање,
вођење и
доношење одлука о професији код ученика.

Циљ програма јесте:





да помогне младим људима да разумеју и интерпретирају информације о свету рада и будућој каријери,
да могу да разјасне недоумице које имају
у погледу професија или послова,
да разумеју своје способности и дефинишу своје ставове у погледу понуђених или жељених избора.

Каријерно саветовање и вођење треба да пружи подршку младима да боље разумеју себе и своје потребе,
да превазиђу могуће баријере у погледу учења, напредовања у будућим професијама.
Програм каријерног вођења и саветовања намењен младим талентима и младима из осетљивих
друштвених група треба да у оквиру основних стандарда уважи специфичности које важе за ове групације
младих.
a) Информисање
Циљ информисања јесте превенција погрешног избора правца образовања или избора занимања.
Реално планирање каријере утиче на смањење незапослености. Информације се односе на мрежу образовних
установа, дужину школовања, студијске образовне профиле, наставне планове и програме, актуелне
информације освету рада – занимањима, могућностима и перспективама запошљавања и развоја каријере.
Обавља се непосредно и посредно путем различитих медија (разговори,радионице, брошуре, приручници,
интернет, презентације, средства јавногинформисања, сајмови образовања, професионалне оријентације,
запошљавања итд.);
b – d) Саветовање, вођење и доношење одлука о избору професије од стране ученика
Циљ јесте оснаживање појединца и мотивисање за доношење утемељених одлука приликом планирања
каријере (избор одговарајућег занимања,радног места, школе, факултета, додатног образовања и обуке).
Приликом саветовања појединцу се предочавају начини доношења одлуке сагледавањем реалних могућности
у односу на способности, особине личности, интересовања итд.
Саветовањасе могу комбиновати са
тренинзима ради ефикаснијег прихватања активне улоге упланирању каријере; кроз процес саветовања
ученик сагледава и дефинише своја интересовања, способности и склоности, открива какве задатке и послове
воли да обављаш, које га области привлаче, у каквој средини би волео/ла да ради, укратко, да ученик препозна
шта је то што га лично мотивише.
Ученику се пружају информације о образовању, тржишту рада, могућностима за обуку и усавршавање,
или о нечему другом што их занима, или ће ученик бити упућен на особе и установе које пружају податке који
су ученику неопходни.Вођење ученика се обавља кроз процес управљања каријером,пружајући му потребне
информације, упућујућига на друге стручњаке иинституције који му могу бити од даље користи,саветујући га о
корацима којеможе предузети у наредним фазама планирања; са учеником се заједнички пролази кроз процес
доношења одлука и прављења каријерног плана, тако да ученик увек има у виду све опцијекоје су на
располагању.
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У реализацији планираних активности посебну пажњу треба обратити на стандарде програма
каријерног вођења и саветовања за ученике узраста од 15 до 18 година који се односе на следеће области и
њихове садржаје:
 Лични развој појединца:




разумевање сопственог развоја, постигнућа и способности у односу на потенцијалне образовне и
професионалне изборе и могућности;
успостављање и анализирање личних циљева и планова у области каријере;
разумевање образовних и професионалних избора и доношење одлука у складу са тим.

Огледа се у следећим квалитетима појединца:




















Усвојио је етичке норме и понаша се у складу са њима;
Има контролу над испољавањем емоција;
Иима контролу над стресом- толерантан је на фрустрације;
Успоставља добре интерперсоналне односе;
Толерантан је према другацијем мишљењу;
Препознаје и уважава индивидуалне разлике, етницку и културалну различитост;
Преиспитује се у циљу властитог напредовања;
Поштује себе и друге;
Кооперативан је и успешан у тимском раду;
Добро управља временом и примењује методе ефикасног учења;
Интегрише познавање властите личности у животне и каријерне планове;
Балансира своје животне улоге/ у временском следу;
Успоставља краткороцне, средњерочне у дугорочне циљеве и приоритете;
Не оклева да потражи стручну помоћ/консултације када не може самостално да реши настали проблем;
Зна када и како да користи породичне, вршњачке, факултетске или друштвене ресурсе у остваривању
својих развојних циљева;
Зна да се комуникација састоји од говора, слишања и невербалног понашања и уме да је ефективно
користи;
Има иницијативу у стицању ширих знања која доприносе личном и професионалном развоју;
Развија свест о свом професионалном идентитету;

 Истраживања могућности за учење и запошљавање – идентификовање, избор и коришћење бројних
информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и
формирање сопственог става о томе.
Огледа се у следећим квалитетима појединца:









Користи своје истраживачке вештине да пронађе, анализира, процени и интерпретира информације
које се тичу жељеног образовања и каријере;
Преиспитује остварљивост/реалност својих образовних и професионалних планова (алтернативни
планови);
Врши компаративну анализу могућности студирања на различитим факултетима у циљу налажења
најбољег решења за реализацију образовнокаријерног циља;
Прикупљасинформације о олакшицама током студирања;
Проналази могућности стицања ширих/интензивнијих знања у области интересовања- на факултетуи
ван њега;
Прикупља информације о могућностима студирања/усавршавања у иностранству;
Предузима иницијативу у налажењу најпогоднијег места за студентску праксу;
Користи информације са тржишта рада за процену своје запошљивости.

 Планирање и управљање властитом каријером:


Оспособљавање за коришћење адекватних техника за доношење одлука о даљем учењу и
професионалној каријери;
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разумевање и оспособљавање за процедуре пријављивања, конкурисања како за свет рада тако
и за даље образовање;
Разумевање захтева послодаваца у погледу знања, вештина и способности запослених.

Огледа се у следећим квалитетима појединца:











Преузима одговорност за своју каријеру и прави свој каријерни портфолио;
Планира и утврђује приоритетне области запошљавања;
Прикупља из различитих извора информације о циљним делатностима и фирмама;
Успоставља везе у пословном/уметничком миљеу у коме може да оствари каријени план;
Влада вештинама потребним за конкурисање;
Прихвата потребе за перманентним усавршавањем, испољавањем флексибилности, адаптибилности и
стицањем нових вештина;
Прихвата да су тачност, љубазност, адекватно одевање, позитивни ставови, истрајност, добро вербално
изражавање и посвећеност раду, уз компетенције, есенцијални за успех у раду;
Свестан је променљивости ситуације на тржишту рада и спреман за промене запослења; и
Уколико каријерни план захтева финансијско улагање, прикупља информације о финансијским
изворима и развија вештине
Обезбеђивања/прикупљања финансијских средстава.

Такође је потребно имати у виду најчешће уочене потребе ученика у овој категорији:
квалитетна комуникација
самоспознаја, препознавање сопствених карактеристика, компетенција, интересовања,
информисање о образовању, могуцностима школовања и приликама на тржишту рада,
добијање савета о планирању каријере
добијање информација о каријери
информисање о студијама у земљи и у иностранству
пружање подршке у доношењу одлуке, формулисање избора у каријери у складу са лицним
афинитетима,
разумевање радне и професионалне етике
активирање кроз волонтирање, учествовање у пројектима,омладинским организацијама,
предузетништву
подршка у активном тражењу посла,припрема за пословни интервју, писању цв-ја и пропратних писама
и припрема за пословни интервју,
развој (софт скиллс) меких вештина, кљуцних компетенција (посебно дигиталних компетенција као и
коришцење страних језиика),
оспособљавање на радном месту и стицање радног искуства кроз праксу и волонтирање.














Методе и технике које ће се примењивати у раду са ученицима су:










Информативно консултативни рад
Саветодавно инструктивни рад
Интервјуи и упитници
Радионице
Презентације
Семинари
Тренинзи и обуке
Предавања
Остало

Чланови тима за каријерно вођење и саветовање израђују глобални и оперативни план рада који је
саставни део Годишњег плана рада школе и обухвата приоритетно следеће активности и садржаје који се
односе на рад са ученицима/осталима:
Каријерно информисање
Обухвата све информације неопходне за планирање, постизање и одржавање запослености и
волонтирања. Укључује и информације о занимањима, вештинама, каријерним путевима (путевима у
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реализацији каријере), трендовима и стању на тржишту рада, образовним програмима и могућностима,
образовним институцијама (свих врста – формалне, неформалне), владиним и невладиним програмима и
услугама, перспективама послова.
Образовања ученика за каријеру
Образовање за каријеру стиче се кроз рад и сарадњу чланова тима и наставника са ученицима и
помаже им да разумеју своје мотиве, вредности и начин како могу допринети друштву у коме живе. Обезбеђује
им знање о тржишту рада, вештине које их оспособљавају да врше изборе у сфери образовања, рада и живота, а
такође ихоспособљава да планирају каријеру и припреме се за рад.
Односно, образовање за каријеру промовише разумевање света рада кроз школске програме и то у
различитим облицима и формама. Активности које обухватају каријерно информисање и каријерно саветовање
могу бити интегрисане у предметне и наставне области у школи или се могу реализовати као посебне групне
активности за ученике. За разлику од каријерногсаветовања, образовање за каријеру промовише разумевање
света рада кроз школскенаставне програме. То се може реализовати у различитим формама у оквиру
наставногпроцеса. То могу бити облици каријерног информисања и каријерног саветовања које наставници
директно интегришу у предметне области, или стицање одређених вештинапотребних за запошљавање које се
организује као посебан сегмент образовног рада,који је такође укључен у школски програм. Посебне вештине
за запошљавање могуда обухвате стицање вештина управљања каријером, прелаз из школе у област рада,итд.
Оваквим школским активностима подржавају се циљеви каријерног вођења исаветовања.
Каријерно саветовање
Помаже ученицима да разумеју властите циљеве и аспирације, сопствени идентитет, доносе одлуке
утемељенена информацијама, посвете се активностима и управљају променама у својој каријери било да су
планиране или непланиране. Сами облици каријерног саветовања често су директно условљени самом
потребом за запошљавање, као и бројем и врстама баријера, које морају да се савладају да би се нашло право
запослење или развила каријера. Најчешће се разликују три нивоа активности у управљању каријером, који су
почетно каријерно планирање, учење базирано на процесу рада и активности повезивања.
Почетно каријерно планирање обухвата почетну процену интересовања и компетенција, учешће у
истраживању каријере и радног искуства, развој почетног ЦВили професионалног резимеа и развој почетног
плана образовања/запошљавања. Учење базирано на раду обухвата оспособљавање директно у оквиру самог
посла, затим широку област тренинга за разне области рада, менторски рад на самом послу. Активности
повезивања обухватају акције којима се подстичу наставници да учествују у активностима каријерног
саветовања, упознавање ученика са могућностима и условима рада, помоћ у повезивању учења у школи и
учења у самом процесу рада, повезивање ученика, студената, родитеља, послодаваца и служби за запошљавање,
праћење напретка појединца.












Избор одговарајућих сарадника у области КВИС унутар и изван школе
Универзитетски центри за каријерно воћење и саветовање
Универзитети и факултети
Центра за каријерно воење и саветовање младих талената Србије при Министарству омладине и спорта
Канцеларија за младе у локалним самоуправама,
Удружења, непрофитних и невладиних организација,
Националне службе за запошљавање,
Каријерни сервиси, удружења,
остали,...
Корисна литература за рад и портали који се препоручују су:

Портал БОШ Каријера нуди брошуре, водиче, описе занимања, тестове за самопроцену, и онлајн каријерно
саветовање, на адреси http://karijera.bos.
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Активности тима за каријерно вођење и световање:

Активност

Време реализације

Носилац

Информисање свих ученика средње школе (групно
и/или индивидуално) о свим релевантним факторима
за доношење добре одлуке о професионалном
опредељењу и о могућностима и условима и
припремама које стоје на располагању за упис на
факултете

1.полугодиште

Стручни тим за каријерно вођење
Стручни сарадник, педагог

Саветовање ученика 3.и 4. разреда о свим
релевантним факторима за доношење добре одлуке о
професионалном опредељењу (разговор по
одељењима)

Септембар

Стручни сарадник, педагог

Индивидуално саветовање са ученицима о њиховим
професионалним интересовањима (од 1.до 4.разреда)

Октобар

Одељењске старешине
4. разреда
Стручни сарадник, педагог

Индивидуално саветовање са свим заинтересованим
ученицима о повезаности личних особина и
афинитета са захтевима посла

Новембар

Стручни сарадник, педагог

Индивидуално и групно информисање и саветовање
са свим заинтересованим родитељима

Септембар - јун

Стручни сарадник, педагог

Организовање представљања различитих професија у
сарадњи са родитељима професионалцима (за
ученике 3. и 4.разреда)

Децембар

Стручни тим за каријерно вођење

Саветовање ученика 3. разреда о свим релевантним
факторима за доношење добре одлуке о
професионалном опредељењу

Новембар

Стручни сарадник, педагог

Радионица ,,Самопроцена и вештина представљања
личних карактеристика значајних за даље
професионално образовање и рад – идентификовање
сопствених вештина, способности и особина,,(за
ученике 4.разреда)

Децембар

Наставник грађанског васпитања

Март

Надлежна служба Завода за
запошљавање
Стручни сарадник, педагог

Април

Надлежна служба Завода за
запошљавање
Стручни сарадник, педагог

Март - мај

Стручни тим за каријерно вођење
Стручни сарадник, педагог

Април-мај

Ученици IV разреда

2.полугодиште

Стручни тим за каријерно вођење
Стручни сарадник, педагог

Тестирање професионалних афинитета и општих
способности расположивим психолошким тестовима
(за ученике 3. разреда)
Тестирање и саветовање ученика који планирају да
упишу факултете на којима се проверава општа
култура или опште способности
Презентације факултета(за 3.и 4.разред)
Обилазак факултета на Дан отворених врата(4.разред)
Презентација информатора за упис и могућности
реализације припрема за упис(4.разред)
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15. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ З А
РЕШАВАЊЕ ПР ОБ ЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА
И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног предмета,
као и кроз факултативне активности, кроз рад школских тимова, стручних сарадника и предметних
наставника, развија способност за препознавање проблема, реализује програме и активности којима се код
ученика подстичу и развијају интересовања за конструктивно решавање проблема, удруживање и тимски рад,
подстиче самоиницијативу и развој предузетничког духа ученика.

ШКОЛА
Сарађује са:











институцијама,
организацијама,
саветовалиштима,
образовним установама,
установама културе,
медијима,
омладинским организацијама,
социјалним партнерима
појединцима,
остали,

Реализује низ програма, активности и садржаја уграђених у планове
и програме рада:












наставника,
одељењских старешина,
одељењских заједница,
школских тимова за заштиту ученика од насиља, тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва
ученичког парламента, одељењских заједница, вршњачког тима,
тима ученика за медијацију,
тима за културну и јавну делатност,
тима за професионалну оријентацију/каријерно вођење и
саветовање,
стручног сарадника педагога и психолога,
осталих

Циљ:
Информисање, стицање знања, вештина и способности код ученика за успостављање квалитетне ненасилне
комуникација, за решавање проблема, за тимски рад, за развијање самоиницијативе и развијање пословних и
предузетничких знања, вештина и понашања у школским и ваншколским условима
Задаци:
Успостављање квалитетне ненасилне комуникације, путем које ученици стичу знања, вештине и способности
о следећем:
-развој вештина ненасилне, кооперативне комуникације
-активно, пажљиво слушање другог без предрасуда, тумачење критике и самопотврђујућих очекивања.
-развој емпатије - саосећајног уживљавања и осећања и потребе другог
-јасно изражавање својих опажања, осећања и потреба,
-представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за њих на другу
особу
-разликовање ја порука од ти порука (којима се одговорност за сопствене поступке и искуства приписује
другоме)
-конструктивно одговарање на критику и напад
-познавање невербалне комуникације и њених особености
Конструктивна решавања проблема (несугласица, конфликата, сукоба,...), путем којих ученици стичу
знања, вештине и способности о следећем:
-структура сукоба и уобичајени начини понашања у сукобу
-динамика сукоба, стратегије и стилови понашања у сукобу и могући исходи
-ненасилно конструктивно решавање сукоба који води обостраном добитку
-неспоразуми и сукоби са вршњацима, стратегије решавања
-сукоби са родитељима
-сукоби са наставницима и васпитачима
-начини решавања интерперсоналних и групних конфликата
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-појам, садржаји и процедуре медијације
Практиковање тимског рада, развијање самоиницијативе путем којих ученици стичу знања,
способности и вештине о следећем:
-начини формирања и одлике функционисања тима
-јасна визија циља и усмереност на задатак
-фазе развоја тима
-међузависност и емпатија међу члановима тима
-подела улога и одговорности
-процедуре и правила која дефинишу начин рада
-механизам доношења заједничких одлука гласање, консензус
-разрешавање интерних тензија и конфликата
Подстицање самоиницијативе и предузетничког духа, чиме ученици стичу знања, вештине и
способности о следећем:
-усвајање знања из области предузетништва
-оспособљавање ученика за активно учествовање у преузимању одговорности за сопствено учење и будући
развој
-подстицање иновативности код ученика
-развој компетенција потребних за успешно укључивање у свет рада
-стицање фискалне, економске и пословне писмености
-развој комуникационих вештина, организационих вештина, вештина планирања и вештина рада са другима
-подизање и стимулисање предузетничке свести, става и духа
-јачање мотивације ученика да буду активни, иновативни у раду и да без страха процењују и преузимају
ризике, започињу сопствени бизнис, као и да буду одговорни и активни у оквиру било које радне обавезе
-развој креативности, флексибилности, истрајности
-јачање колективног духа и тимског рада
-формирање одговорног односа према себи, другима и окружењу
-стицање функционалног знања
-формирање толерантног друштва у којем се поштује индивидуалност и потреба сваког члана без обзира на
његов хендикеп, верску, националну или полну припадност
-развијање вештине планирања,
-подстицање ученика да препознају важност и значај садржаја које изучавају
-подстицање развоја вештине обраде информација (сакупљања, организовања, интерпретације и преношења
информација),
-развијање вештина и ставова усмерених на примере из реалног живота и света рада

Програми и активности:
Циљ

Активност

Развијање способности
за препознавање
проблема

- Анализа поштовања права ученика
- Дебате о друштвеним проблемима
који се тичу ученика
- Анкетирање ученика о
интересовањима и предлозима
секција чији рад треба покренути у
школи.

Развијање вештине
планирања акција за
решавање проблема

- Израда плана акције, нацрта пројекта
и реализација пројекта у оквиру
наставе ГВ
- Израда годишњег плана рада
парламента
- Подстицање на праћење сајтова на
којима се објављују конкурси за ђачке
пројекте.

Развијање вештине за
тимски рад,
конструктивну
комуникацију,

- Групни облик рада у оквиру обавезне
и изборне наставе и ваннаставних
активности
- Заједничке акције ученика

Носилац активности
-Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
- Руководиоци тимова за заштитуученика
од нзз и за медијацију
- Наставници грађанског васпитања
- Наставник филозофије, социологије,
српског језика
- Одељењске старешине и стручни
сарадници педагог и психолог
- -Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
-Наставници грађанског васпитања,
социологије, српског језика, историје
- Координатор ученичког парламента уз
подршку директора
- Стручни сарадници педагог, психолог
-наставници грађанског васпитања, други
предметни наставници
- Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
-Координатор Ученичког парламента
-Руководиоци тимова за заштиту ученика
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од нзз и за медијацију;
- Предметни наставници;
- Стручни сарадници педагог и психолог
- Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
-Координатор Ученичког парламента
-Руководиоци тимова за заштиту ученика
од нзз и за медијацију;
- Предметни наставници, стручни
сарадници и директор према својим
личним компетенцијама и афинитетима;
- Наставничко веће на предлог одељењског
старешине.
- Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
-Наставници физичког васпитања;
-Директор и помоћник директора;
-Координатор Ученичког парламента
-Предметни наставници
- Стручни сарадници- педагог и психолог

толеранцију, поделу
дужности и
одговорности

- Организовање тимова вршњачких
едукатора за промоцију здравих
стилова живота, осталих тема

Подстицање
самоиницијативе
ученика

- Подршка акцијама ђачког
парламента, тимова ученика
- Израда пројеката и аплицирање код
донатора
- Похваљивање ученика који покрећу
иницијативе за школске акције

Развијање
предузетништва код
ученика

- Различити ученички музички и
остали пројекти, промоције, остале
предузетничке акције
- Подршка организовању спортских
активности
- Пружање помоћи у организовању
хуманитарних акција и волонтерских
акција ученика

Време реализације

Током 1. и 2 полугодишта у складу са овим планом и плановима носилаца активности

16. ВРСТЕ ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ - ОРГАНИЗАЦИЈА ИНКЛУЗИВНОГ
ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛИ
Индивидуални образовни план (ИОП) израђује се за децу којој је услед социјалне ускраћености, сметњи
у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању. Образовно-васпитна
установа обезбеђује уклањање физичких и комуникацијских баријера и за ученика/цу доноси индивидуални
образовни план (ИОП) чији је циљ постизање оптималног укључивања у редован образовно-васпитни рад и
осамостаљивање у вршњачком колективу.
Право на индивидуални образовни план има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у
образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитнообразовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и
васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:
1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном
развоју);
2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке
сметње);
3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно,
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи).
4)Ученици са изузетним способностима такође имају право на индивидуални образовни план.

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања
детета и ученика, а посебно:
1) дневни распоред активности у групи/класи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са
лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка,
као и учесталост подршке;
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2) циљеви образовно-васпитног рада;
3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са
oбразложењем за одступање од посебних стандарда;
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у
одељењу/класи и раду са додатном подршком;
5) индивидуализован начин рада наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти
сметње
Индивидуализација и индивидуални образовни планови:
Када прикупимо све потребне информације о дететовој образовној ситуацији и потребама и сачинимо
педагошки профил детета, одређујемо подручја у којима је детету/ученику потребна додатна подршка и
планирамо мере индивидуализације, које остварујемо путем:
1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност/настава у школи (отклањање
физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда
активности итд.);
2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно
приликом увођења нових садржаја, начина постављања задатака, праћења брзине и темпа напредовања,
начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила понашања и комуникације.
Индивидуализација се спроводи према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада и може
бити остварена и без вођења посебне документације (листа за мере индивидуализације).
ИОП израђује тим за додатну подршку ученику на основу претходно остварених, евидентираних и
вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика, а остварује се након
сагласности родитеља, односно другог законског заступника.
Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у изради или давање
сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу
заштите најбољег интереса детета, односно ученика.
ИОП је писани документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета ако
претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских препрека нису довеле до остваривања
општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним
способностима.
Врсте ИОП-а јесу:
1)
ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад;
учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад;
2)
ИОП2 – прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и
исхода образовно-васпитног рада;
3)
ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са
изузетним способностима.
ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:
1) ИОП 1 по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се
односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада,
уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; активности и њихов распоред као и лица
која пружају подршку;
Индивидуални образовни план са прилагођеним програмом подразумева да се за одређено дете не
мењају исходи и стандарди образовања, као ни садржаји предвиђени образовним програмом, већ се
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прилагођавају и адаптирају начини извођења наставе, материјали, учила и асистивне технологије, као и
просторно прилагођавање. То може да подразумева:


Прилагођавање метода, материјала и учила (мере индивидуализације), што може да подразумева
прилагођавање начина предавања и увођења нових садржаја, лекција, провере знања и давање
задатака, организацију учења, понашање;



Прилагођавање простора и услова у којима се учење одвија, односно отклањање физичких баријера и
постављање ознака, специфичан аранжман и распоред активности.

2) ИОП2 по измењеном програму у коме се, осим свега претходно наведеног, прецизно планира
прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа
ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете;
Смањивање садржаја за одређену област, предмет или групе предмета:





смањује се садржај и захтеви у оквиру једне или више области из једног предмета
смањује се садржај и захтеви у оквиру једног предмета
смањује се садржај и захтеви у оквиру групе предмета
смањује се садржај и захтеви у оквиру већине или свих предмета

3)ИОП3 по обогаћеном и проширеном програму који се примењује за ученике са изузетним
способностима.
Проширивање садржаја за одређени предмет или групе предмета:



уводе се напреднији садржаји у оквиру једног предмета
уводе се напреднији садржаји у оквиру групе предмета

Остале мере подршке:
Мере подршке које обезбеђују други (институције система, локална заједница, донатори, родитељи и
сл.) на захтев школе:





материјална,
здравствена помоћ,
асистивне тенхнологије,
друге мере

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима
за пружање додатне подршке детету и ученику.
Тим за пружање додатне подршке ученику ( мали ИОП тим)у школи чини наставник разредне наставе,
односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други
законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика,
на предлог родитеља, односно другог законског заступника.
Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно је (сада је
наглашена обавеза) прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику
Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и
социјалном подршком детету и ученику, може да предвиди и измену плана наставе и учења (сада одлуку о
измени плана доноси интерресорна комисија)
У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години два пута у току
радне, односно школске године.
Спровођење ИОП-а прати Министарство.
Индивидуални образовни план по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у
одељењу/класи са ученицима којима је потребна подршка због поверљивости података налазе се код Тима за
ИО/тимова за додатну подршку ученику и саставни су део (као прилог) Школског програма.
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Предлог Школског програма средње музичке школе сачинио
Стручни актив за развој школског програма:
Биљана Мирјанић, директор школе – учествује у раду стручног актива за развој ШП
 Дејан Остојић, председник стручног актива за развој ШП
 Весна Миладиновић, стручни сарадник педагог
 Владимир Милићевић, проф солфеђа
 Борисав Миљковић, проф. етномузиколог
 Предраг Михаиловић, проф. виолончела
 Лазар Васиљевић, проф солфеђа
уз ангажовање наставника, стручних сарадника педагога и психолога, представника ученика и родитеља.
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