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1.Законске основе

1. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ
Назив документа

Идентификациони број документа

Закон o основама система образовања и васпитања

(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19)

Закон о основном образовању

(„Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18-др.закон и
10/19)

Закон о средњем образовању

(„Сл. гласник РС“ бр. 55/13,101/17 и 27/18-др.закон)

Правилник о плану и програму наставе и учења за
основно музичко образовање и васпитање
Правилник о наставном плану и програму за
стицање образовања у четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје рада култура, уметност и
јавно информисање
Правилник о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/19)
(„Сл. Гласник-Просветни Гласник РС“ бр. 9/93 ,2/94
, 4/9 , 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)
(„Сл.Гласник-Просветни Гласник РС“ бр. 6/90, 4/91,
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 ,2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002,
5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 6/2006,
12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010,
8/2010, -испр. 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015.
11/2016, и 13/2018)

Правилник о програму свих облика рада стручних
сарадника

(„Сл.Гласник РС“ бр. 5/2012)

Правилник о стандардима квалитета рада установа

(„Сл. Гласник РС“ бр.14/2018)

Правилник о стручно педагошком надзору

(„Сл. Гласник РС“ 34/2012)

Правилник осталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника васпитача и
стручних сарадника
Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању
Правилник о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о норми часова непосредног рада са
ученицима наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи
Правилник о педагошкој норми свих облика
образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи
Правилник о ближим условима за утврђивање права
на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање
Статут

(„Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017, 48/2018)
(„Сл. гласник РС“ бр. 34/19)
(„Сл. гласник РС“ бр. 82/15 )
(„Сл.Гласник РС“бр. 30/2010)
(„Сл. Гласник РС“ бр.2/92 и 2/2000)
(„Сл. Гласник Рс –Просветни гласник „ бр.
1/92,23/97,2/00)
(„Сл.Гласник РС“ бр.74/2018)
297/1 од 03.07.2019.

Развојни план установе
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2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
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Омогућавање остваривања Развојног плана школе;
Доношење програмске основе за израду и реализацију Годишњег плана рада
школе;
Остваривање и прилагођавање Наставних планова и програма;
Остваривање циљева и задатака наставе;
Унапређивање квалитета наставног процеса;
Оспособљавање ученика да промишљено и одговорно доносе одлуке које се тичу
уметничког развоја;
Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и
изражавање на језицима различитих уметности;
Развијање позитивног односа ученика према школи и учењу;
Уважавање и повезивање искустава и знања које ученици стичу ван школе са
садржајима наставе;
Задовољавање потреба, уважавање индивидуалних карактеристика ученика у
процесу стицања знања и вештина;
Остваривање хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру наставних предмета
и између различитих наставних предмета;
Обезбеђивање једнаких услова за живот и рад у школи, како за ученике, тако и за
наставнике;
Укључивање ученика у културне активности, не само Школе, већ и локалне
заједнице;
Подстицање здравствених и физичких активности ученика, развој здравствене и
социјалне заштите ученика;
Развијање негативног става према насиљу;
Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
Развијање свести о друштвеној одговорности и припадности, усвајање вредносних
ставова и подстицање индивидуалне одговорности;
Оспособљављање ученика за доношење избора о даљем образовању;
Развој здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља, еколошке
свести и очувања животне средине;
Развој свести о значају друштвене одговорности и улога, као и учествовања у
животу локалне заједнице;
Развој осећања припадности друштву и култури као целини и осећање припадности
ширем европском друштвеном и културном простору;
Усвајање и изградња општекултурних и цивилизацијских вредносних ставова који
произилазе из националне, европске и светске културне баштине, уз очување и
преношење властитог културног наслеђа и неговање традиције;
Активна укљученост у живот заједнице, односно породице;
Усмеравање и учење ученика да кориристе различите ресурсе;
Оспособљавање за решавање проблема, развој свести о себи, самоиницијативе,
тимског и предузетничког духа
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3.Основно музичко образовање и васпитање

3. ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
3.1. НАСТАВНИ ОДСЕЦИ
Одсек за класичну музику
Шестогодишње школовање садржи програм образовања за ученике следећих
инструмената: клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело, гитара, флаута, кларинет и
труба.
Четворогодишње школовање садржи програм образовања за ученике: соло певања.

3.2. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШEСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
I разред

НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
Инструмент
Солфеђо
Теорија музике
Оркестар, хор,
камерна музика
СВЕГА

Први
циклус
II разред

нед.
2
2
-

год.
70
70
-

нед.
2
2
-

год.
70
70
-

4

140

4

140

III разред
IV разред
Фонд
часова
нед.
год.
нед.
год.
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
4

140

6

120

Други
циклус
V разред

VI разред

нед.
2
2
2

год.
70
70
70

нед.
2
2
1
2

год.
66
66
33
66

6

120

7

231

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Први
циклус
I
разред

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Инструмент
Солфеђо
Теорија музике
Оркестар, хор, камерна
музика
СВЕГА

Други
циклус
II
разред

III
разред

нед.
2
2
-

год.
70
70
-

нед.
2
2
-

год.
70
70
-

4

140

4

140

Фонд
часова
нед.
2
2
2
6

IV
разред

год.
70
70
70

нед.
2
2
1
2

год.
66
66
33
66

210

7

231

Први
циклус
I
разред

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Соло певање
Солфеђо
Теорија музике
Упоредни клавир
СВЕГА

нед.
2
2
1
5

год.
70
70
35
175

Други
циклус
II
разред

нед.
2
2
1
5

год.
70
70
35
175

III
разред
Фонд
часова
нед.
2
2
1
5
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IV
разред

год.
70
70
35
175

нед.
2
2
1
1
6

год.
66
66
33
33
198
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
Редовна настава:
Индивидуална настава: главни предмет-инструмент, соло певање и клавир као упоредни
на одсеку за соло певање.
Групна настава: Настава солфеђа и теорије музике, хора, оркестра и камерне музике.
Групе солфеђа и теорије музике имају од 7 до 12 ученика у групи, хора до 50 ученика у
групи, оркестра до 30 ученика у групи и камерна музика 3 ученика у групи.
Додатна настава: Организује се за ученике који се истичу својим талентом, знањем и
напредовањем.
Допунска настава: Организује се за ученике који у учењу имају тешкоће због којих не
постижу задовољавајући успех.
Организовање додатне и допунске наставе предлажу стручна већа предмета. Одржавање
додатне и допунске наставе регулисано је структуром четрдесеточасовне радне недеље
наставника.
Припремна настава: за ученике који су упућени на разредни или поправни испит; за
ученике завршних разреда основне школе, као вид припреме за наставак школовања у
средњој школи.
Трајање часа:
1) Настава главног предмета – инструмента, односно певања:
– Током шестогодишњег (у I, II и III разреду) и четворогодишњег (у I и II разреду)
основног музичког образовања и васпитања, час траје 30 минута, а у свим осталим
разредима 45 минута.
– Час упоредног клавира за соло певање певање траје 45 минута.
2) Настава солфеђа и теорије музике
– Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.
3) Настава оркестра, хора и камерне музике
– Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда виолине, виоле, виолончела,
хармонике, флауте, кларинета, трубе. Поред стандардних оркестарских састава Школа
може да формира и оркестре нестандардних састава у зависности од заступљености
инструмената по врсти и годинама учења.
– Ученици инструмента који не свирају у оркестру обавезни су да похађају наставу хора.
– Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI разреда шестогодишњег,
као и за ученике III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и
васпитања у случају када школа није у могућности да формира велике ансамбле – хор и
оркестар, и у оквиру додатне наставе.
– Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 минута. За потребе јавне и културне
делатности могуће је повећати фонд часова из ових предмета.
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3.Основно музичко образовање и васпитање
Клавирска сарадња – КОРЕПЕТИЦИЈА
Часови корепетиције у првом циклусу за гудачке и дувачке инструменте трају 15 минута
недељно по ученику.
Часови корепетиције за гудачке и дувачке инструменте у другом циклусу трају 30 минута
недељно по ученику.
Ученици првог циклуса соло певања наставу корепетиције имају 30 минута недељно по
ученику, а другог циклуса 45 минута недељно по ученику.
Наставник корепетитор држи ученику наставу у присуству његовог наставника главног
предмета и самостално као припрему за јавни наступ.
Табеларни приказ организације наставе
облик наставе

индивидуална настава
клавир
виолина
виола
виолончело

групна настава
солфеђо
теорија музике

гитара
назив предмета

хор

хармоника
флаута
кларинет

оркестар

труба
соло певање

камерна музика

упоредни клавир

3.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА И СМОТРИ
У основној музичкој школи полажу се следећи испити:
– пријемни;
– годишњи;
– разредни;
– поправни;
– завршни;
– испит за ниво знања првог циклуса и
– испит за ниво знања основне музичке школе.
Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, у априлском, јунском или августовском
року. На пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија. Ученици који су
похађали програм припремног разреда, полажу пријемни испит.
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Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завршних разреда) из главног
предмета полажу ученици III, IV, V и VI разреда шестогодишњег – II, III и IV разреда
четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.
Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- шних разреда) из солфеђа
полажу ученици III и VI разреда шестогодишњег, и II и IV разреда четворогодишњег
основног музичког образовања и васпитања.
Завршни испит из теорије музике полажу ученици VI разреда шестогодишњег и IV
разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.
Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- шних разреда) из упоредног
клавира, полажу ученици II и IV ра- зреда Соло певања.
Ученици који на годишњем испиту основног музичког образовања и васпитања добију
негативну оцену из главног предмета понављају разред. Ученици који на годишњем
испиту добију негативну оцену из неког од осталих предмета полажу поправни испит у
августовском року.
Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се годишњом оценом. Ванредни
ученици полажу годишњи испит из свих предмета, у свим разредима.
Ученици који убрзано напредују полажу годишњи испит у три испитна рока, у
јануарском, јунском и септембарском испитном року.
Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од
трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма
за тај разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано
више од трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну
оцену на разредном испиту пола- жу поправни испит у августовском року, а ученици
завршног разреда у јунском и августовском року.
Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не
полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из
солфеђа, теорије музике и упоредног клавира.
Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу да
полажу поправни испит. Ученик који има до две недовољне закључене оцене полаже
поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и
августовском року.
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају
школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и
остварују се на основу школског програма.
Табеларни приказ организације годишњих испита
трајање образовања
шестогодишње
образовање инструмент
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РАЗРЕД
I

II

III

IV

V

главни
предмет,
солфеђо

главни
предмет

главни
предмет

VI
главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике
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3.Основно музичко образовање и васпитање

трајање образовања

РАЗРЕД
I

II

III

четворогодишње
образовање инструмент

главни
предмет,
солфеђо

главни
предмет

четворогодишње
образовање – соло
певње

главни
предмет,
солфеђо,
упоредни
клавир

главни
предмет

IV
главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике
главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике,
упоредни
клавир

V

VI

3.5. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Циљеви наставе у музичкој школи су:
 Развијање музичких способности – слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и
музичке фантазије;
 Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним
могућностима одабраног инструмента/гласа;
 Овладавање основном техником свирања, односно вокалном техником на
одабраном инструменту/гласу;
 Развијање вештине коришћења различитих елемената музичке изражајности
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, ар- тикулације) у стилском и
емоционалном обликовању композиција;
 Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу.
 Развијање стваралачких способности, критичког мишљења мотивације за учење,
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и
изражавања свог мишљења;
 Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са
другима и неговање другарства и пријатељства;
 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;
 Оспособљавање за самостално учење и вежбање.
 Усвајање правила понашања при слушању и извођењу музике.
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4. ПРОГРАМИ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНА
ШКОЛА
4.1. ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА ГРУПНЕ НАСТАВЕ
4.1.1. Солфеђо за шестогодишње образовање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Солфеђо
Први
групни
70
2
45 минута
инструмент
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, домаћи задаци

Наставна тема
1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Циљеви -садржаји
Слушање музике у
покрет.
Слушање музике уз
цртање.
Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова

2. MEЛОДИКА

Песмице и мелодијски
примери примерени
инструменталној
литератури за први
разред кроз C, G, Fdur (певање).
Звучна слика дурског
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Исходи – по нивоима
Слуша дечје и
за основни ниво:
народне песме и
слуша дечје песме уз
примере из
покрет
литературе уз
за средњи ниво:
покрет
слуша дечје и
Изражава
народне песме уз
доживљај музике покрет
коју слуша
за напредни ниво:
цртањем
слуша и описује
инсерте из музичке
литературе
различитих жанрова
и прати их покретом
Пева по слуху и
за основни ниво:
солмизацијом
интонира песмице и
песмице у C, G, F- мелодијске примере
duru
у C-duru;
Пева и препозна
именује и интонира
лествично и
лествично кретање и
терцно кретање,
скокове у тонични
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Циљеви -садржаји
тонског рода
Именовање и
интонирање
лествичног и терцног
кретања и скокова у
тонику, доминанту,
вођицу и тонични
трозвук
Функције главних
ступњева
Песмице у молским
тоналитетима
Развој музикалности

Исходи – по нивоима
скок у тонику,
трозвук;
доминанту и
пева песмице у
вођицу и тонични молским
трозвукуC, G, Fтоналитетима;
duru
за средњи ниво:
Пева по слуху и
интонира песмице и
препозна мол
мелодијске примере
Пева песме по
примерене
слуху као и песме инструменталној
различитих
литератури у C и Fжанрова
duru
препознају дурски и
молски род;
именује и интонира
лествично и терцно
кретање, са
скоковима у тонични
и доминантни
трозвук;
за напредни ниво:
интонира песмице и
мелодијске примере
примерене
инструменталној
литератури у C, G, Fduru;
именује и интонира
лествично и терцно
кретања, скокове у
тонику, доминанту,
вођицу и тонични
трозвук;
пева песмице у
молским
тоналитетима;
разликује дур и мол
развија музикалност
и функције главних
ступњева
Нотни систем: од
Пише и чита ноте за основни ниво:
велике октаве до треће солмизацијом и
препознаје ноте прве
октаве у зависности
музичком
и друге октаве као и
од врсте инструмента абецедом у
повисилицу,
Нотне вредности и
виолинском и бас снизилицу и
одговарајуће паузе:
кључу
разрешилицу;
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Наставна тема
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Циљеви -садржаји
цела, половина,
половина с тачком,
четвртина и осмина
Хроматски знаци:
повисилице,
снизилице и
разрешилице
Појмови: такт,
тактица, завршна
тактица, предтакт,
узмах
Именовање нота
солмизацијом и
музичком абецедом
Лествични појмови:
лествица, тетрахорд,
степен, полустепен,
ступњеви
Музичке ознаке:
понављање, prima i
seconda volta, D.C.al
fine, корона
Основне ознаке за
динамику (forte, piano,
mezzoforte,
mezzopiano, crescendo
i decrescendo).
Основне ознаке за
темпо (andante,
moderato, allegro, vivo)
Основне ознаке за
артикулацију (legato,
staccato)

Исходи – по нивоима
Препознаје и
препознаје појмове:
примењује
лествица, тетрахорд,
предзнаке:
ступањ, степен,
повисилицу и
полустепен
снизилицу у
за средњи ниво:
мелодијском
препознаје и чита
примеру
ноте од мале до
Објашњава својим друге октаве;
речимa појмове:
препознаје и чита
такт, тактица,
повисилицу,
завршна тактица, снизилицу и
предтакт и узмах
разрешилицу;
Дефинише
препознаје појмове:
лествичне
такт, тактица, узмах
појмове: ступањ,
и предтакт;
степен,
користи абецеду и
полустепен,
солмизацију;
тетрахорд
препознаје појмове:
Примењује
лествица, тетрахорд,
музичке ознаке за ступњеви и главни
понављање,
ступњеви;
динамику и темпо користи основне
Примењује
ознаке за динамику и
најчешће начине
темпо
извођења у
за напредни ниво:
музичким
чита ноте од велике
примерима
до треће октаве;
(повезано и
препознаје и
кратко)
употребљава
Препознаје
повисилицу,
елементе музичке снизилицу и
писмености кроз
разрешилицу;
једноставне
објашњава појмове:
примере за
такт, тактица,
слушање
завршна тактица,
предтакт и узмах;
користи солмизацију
и абецеду;
дефинише све
појмове везане за
лествицу као и
ознаке prima i
seconda volta, D.C.al
fine, корона;
примењује ознаке за
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви -садржаји

4. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ,
ДИКТАТИ

Опажање и
интонирање тонова и
мотива у тоналитету
Записивање
појединачних тонова,
групе тонова и
мелодијских мотива
Записивање ритмичке
окоснице

5. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Mелодијске и
ритмичке
импровизације у
складу са пређеним
градивом
Импровизација
мелодије на текст
бројалице или дечје
песмице

6. МУЗИЧКИ
БОНТОН
7. РИТАМ

Исходи – по нивоима
динамику и темпо
Опажа и пева
за основни ниво:
тонове и мотиве
опажа тонове и
Записује
једноставне мотиве;
појединачне
записује поступни
тонове, групе
покрет тонова;
тонова и
за средњи ниво:
мелодијске
опажа и записује
мотиве
тонове и групе
Чује и именује
тонова;
главне ступњеве
записује ритмичку;
Записује
за напредни ниво:
ритмичку
опажа, записује и
окосницу
пева тонове, групе
тонова и мелодијске
мотиве;
чује и именује главне
ступњеве;
записује ритмичку
окосницу
Мења и допуњује
мелодију и ритам
научених песмица
Смишља мелодију
на текст
бројалице или
дечје песмице

за основни ниво:
мења мелодију
научене песмице
за средњи ниво:
допуњује ритмичке и
мелодијске
допуњалке
за напредни ниво:
смишља мелодију на
текст бројалице или
дечје песмице
Слушање и уважавање Слуша и уважава за основни, средњи
извођача
извођача
и напредни ниво:
слуша и уважава
извођача
Врсте такта: 2/4, 3/4,
Препознаје и
за основни ниво:
4/4
записује ритам
изводи нотне
Препознавање ритма у Изводи и записује вредности и
примерима
нотне вредности и одговарајуће паузе;
Начини извођења
одговарајуће
препознаје
ритма (куцање или
паузе
четвртинске тактове;
тактирање или
Препознаје и
изводи бројалице и
мануелна техника)
изводи
одржава ритмички
Четвртина као
четвртинске
пулс;
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Циљеви -садржаји
јединица бројања
Равномерно читање
Ритмичке фигуре:
синкопа, пунктирана и
обрнуто пунктирана
на две јединице
бројања
Покрет у функцији
ритма
Знаци за продужавање
трајања тона: тачка,
лук, корона
Ритмичко читање

Исходи – по нивоима
тактове
изводи ритам уз
Изводи бројалице покрет;
Изводи ритам на
препознаје и изводи
различите начине знаке за
Одржава
продужавање трајања
ритмички пулс
тона;
Визуелно
за средњи ниво:
сагледава и
– препознаје ритам у
изводи као
мелодијском
целину: синкопу,
примеру;
пунктирану и
изводи нотне
обрнуто
вредности и
пунктирану
одговарајуће паузе;
ритмичку фигуру препознаје и
на два откуцаја
четвртинске тактове;
Изводи ритам уз
изводи ритам на
покрет
различите начине;
Препознаје и
одржава ритмички
изводи знаке за
пулс;
продужавање
визуелно сагледава и
трајања тона
изводи као целину:
Чита ритам
синкопу, пунктирану
солмизацијом
и обрнуто
пунктирану
ритмичку фигуру на
два откуцаја;
препознаје и изводи
знаке за
продужавање трајања
тона;
за напредни ниво:
препознаје и записује
ритам ;
изводи и записује
нотне вредности и
одговарајуће паузе;
препознаје и изведи
четвртинске тактове;
изводи бројалице и
ритам на различите
начине;
одржава ритмички
пулс;
визуелно сагледава и
изводи као целину:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви -садржаји

Исходи – по нивоима
синкопу, пунктирану
и обрнуто
пунктирану
ритмичку фигуру на
два откуцаја;
изводи ритам уз
покрет;
препознаје и изводи
знаке за
продужавање трајања
тона;
чита ритам
солмизацијом

ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Михаљица и В. Цветковић: Солфеђо за први разред шестогодишње основне музичке
школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
З. М. Васиљевић: Солфеђо-ритам, Уџбеник за ученике I и II разреда школе за основно
музичко образовање, Нота, Књажевац
Јавни наступ:
-Јавни час-извођење научених песмица које обухватају програм првог разред
Cмотрa:
1. Усмени део:
-равномерно и ритмичко читање нота
-мелодијски пример у пређеним тоналитетима уз анализу (садржаји I разреда)
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Циљеви - садржаји
Слушање одабране
музичке литературе

Солфеђо
Други
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Слуша дечије за основни ниво:
и народне
слуша дечје песме и
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2. MEЛОДИКА

18

Циљеви - садржаји
различитих жанрова у
функцији усвојеног
програма

Исходи – по нивоима
песме и
прати кретање
примере из
мелодије покретом;
литературе уз изражава доживљај
покрете
музике коју слуша
Изражава
цртањем
доживљај
за средњи ниво:
музике коју
препознаје елементе
слуша
музичке писмености
цртањем
кроз једноставне
Препознаје
примере за слушање;
елементе
случа дечје и народне
музичке
песме уз покрет
писмености
за напредни ниво:
кроз
описује својим речима
једноставне
доживљај музике
примере за
различитог жанра и
слушање
карактера;
Описује
пажљиво слуша и
својим
коментарише извођење
речима
музике другадоживљај
другарице;
музике
слуша и описује
различитог
примере из литературе
жанра и
карактера
Пажљиво
слуша и
коментарише
извођење
музике
другадругарице
Tоналитети: C, G, F-dur
Слушно
за основни ниво:
(утврђивање)
разликује и
препознаје неке од
Функционални односи у
пева
обрађених лествица и
тоналитету
различите
у оквиру њих
Песмице и мелодијски
врсте мола – интонира мелодијски
примери примерени
горњи
садржај са лествичним
инструменталној
тетрахорд
кретањем (без скоковa)
литератури за други
молских
за средњи ниво:
разред (a, d и e-mol)
тоналитета
препознаје обрађене
Звучна слика молског
Пева песмице лествице C, F и G-dur
тонског рода
по слуху и
као и a, d и e-mol и у
Поставка штима
препознаје
оквиру њих интонира
Именовање и интонирање лествично и
познат и непознат
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
лествичног и терцног
кретања, скок у тонику и
доминанту и тонични
трозвук у a, d и e-molu
Природни, хармонски и
мелодијски мол
Функције главних
ступњева
Развој музикалности

3. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ,
ДИКТАТИ

Опажање и певање тонова
и мотива у обрађеним
дурским и молским
тоналитетима
Записивање ритмичке
окоснице
Записивање појединачних
тонова, групе тонова и
мотива
Писмени мелодијски
диктат, аутодиктат
Опажање и певање мале и
велике терце и чисте
квинте са тенденцијом
везивања за тоналитет
Опажање и интонирање
дурског, молског и
хармонског тетрахорда
Опажање и интонирање
дурских и молских
квинтакорада
Опажање метра

Исходи – по нивоима
терцно
садржај једноставног
кретање, скок кретања са скоковима
у тонику,
у I, IV и V ступањ;
доминанту и интонира једноставне
вођицу и
примере из литературе
тонични
за напредни ниво:
трозвук
пева обрађене
Чује и
лествице C, F и G-dur
именује
као и a, d и e-mol и у
главне
оквиру њих интонира
ступњеве
познат и непознат
садржај са лествичним
и терцним кретањима
као и скоковима у
тонове тоничне,
субдоминантне и
доминанте функције;
успешно интонира
примере из
литературе;
пева и разликује
различите врсте мола
Опажа и
за основни ниво:
интонира
опажа тонове
тонове и
искључиво поступног
мотиве у
кретања (лествични
обрађеним
трихорд и тетрахорд,
лествицама
уме да препозна
Записује
велику и малу терцу и
појединачне
дурски и молски
тонове, групе квинтакорд)
тонова и
записује део
мотиве као и ритмичког и
једноставан
мелодијског диктата
мелодијски
(1-2 двотакта)
диктат
за средњи ниво:
Звучно
опажа тонове
препознаје
једноставног кретања,
карактер
лаке мелодијске и
дура и мола
ритмичке мотиве као и
Опажа
велику и малу терцу,
обрађене
чисту квинту и дурски
интервале и
и молски квинтакорд;
квинтакорде успешно записује бар
Опажа метар половину ритмичких и
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Циљеви - садржаји

Мелодијске и ритмичке
4. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО импровизације
Импровизација мелодије
на текст бројалице или
дечије песмице

5. РИТАМ

20

Исходи – по нивоима
мелодијских диктата
за напредни ниво:
опажа тонове у
пређеним
тоналитетима и краће
мелодијске и ритмичке
мотиве, дурски и
молски квинтакорд и
малу и велику терцу и
чисту квинту;
записује успешно
мелодијске и ритмичке
диктате;
опажа метар
Мења и
за основни ниво:
допуњује
мења мелодију
мелодију и
научене песмице
ритам
за средњи ниво:
научених
допуњује ритмичке и
песмица<
мелодијске допуњалке
Смишља
за напредни ниво:
мелодију на
смишља мелодију на
текст
текст бројалице или
бројалице
дечје песмице
или дечје
песмице

Врста такта: 2/4, 3/4, 4/4
Изводи и
за основни ниво:
Осмина као јединица
записује
препознаје и изводи
бројања: 2/8, 3/8, 4/8
нотне
најједноставније
Звучна припрема
вредности и
ритмичке фигуре са
основних ритмичких
одговарајуће четвртином и осмином
фигура у такту 6/8
паузе
као јединицом
Начини извођења ритма
Препознаје и бројања, тактирањем и
(уз куцање или тактирање записује
куцањем;
или мануелном техником) ритам у
равномерно чита ноте
Ритам у примерима од
мелодијском у оба кључа и изводи у
звука ка нотној слици
примеру
потпуности
Покрет у функцији ритма
Препознаје и једноставне парлато
Равномерно читање:
изводи
примере из
четвртина и осмина као
четвртинске
литературе;
јединица бројања
тактове
за средњи ниво:
(информативно четвртина Изводи
препознаје и изводи
са тачком)
бројалице,
обрађене ритмичке
Четвороделна подела
пева песме по фигуре (четвртина,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
јединице бројања
Ритмичке фигуре:
пунктирана и обрнуто
пунктирана фигура на
ритмичкој јединици
Примена лукова, пауза,
узмаха и предтакта
Ритмичко читање
ауторских примера и
примера из
инструменталне
литературе

6. ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Записивање и
препознавање обрађених
лествица и тетрахорада
Интервали до квинте
(мала и велика секунда,
мала и велика терца, чиста
кварта и чиста квинта),
дурски и молски
квинтакорд на основним
тоновима

Исходи – по нивоима
слуху и
четвртина са тачком и
песме
осмина – јединице
различитих
бројања);
жанрова
тактирањем и куцањем
Изводи ритам са две руке
на различите равномерно изводи
начине
парлато примере уз
Одржава
толерисање
ритмички
повременог застајања
пулс
и прављења грешака у
Визуелно
извођењу одређених
сагледава и
ритмичких фигура;
изводи као
за напредни ниво:
целину:
препознаје и успешно
синкопу,
изводи обрађене
пунктирану
ритмичке фигуре са
и обрнуто
четвртином, осмином
пунктирану
и четвртином са
ритмичку
тачком, као јединицом
фигуру на
бројања
ритмичкој
тактирањем и куцањем
јединици
са две руке;
Препознаје и прецизно користи
изводи знаке фигуре са паузама као
за
и нотне вредности
продужавање продужене тачком и
трајања тона луком;
Чита ритам
равномерно чита
солмизацијом тонове у виолинском и
бас кључу и
ритмичким читањем
изводи примере из
уџбеничке и
инструменталне
литературе
Пише и чита за основни ниво:
ноте
препознаје ноте прве и
солмизацијом друге октаве,
и музичком
повисилицу,
абецедом у
снизилицу и
виолинском и разрешилицу;
бас кључу
препознаје појмове:
Препознаје и лествица, тетрахорд,
примењује
ступњеви
предзнаке:
за средњи ниво:
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7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

22

Циљеви - садржаји
Проширивање знања из
музичке терминологије
(лествица,
ступањ,степен/полустепен,
тетрахорд, главни
ступњеви, вођица,
тонични трозвук,
интервали)

Исходи – по нивоима
повисилицу и препознаје и чита ноте
снизилицу у
од мале до друге
мелодијском октаве, повисилицу,
примеру
снизилицу и
Дефинише
разрешилицу;
појмове:
препознаје појмове:
такт, тактица, такт, тактица, узмах и
завршна
предтакт;
тактица,
користи абецеду и
предтакт и
солмизацију;
узмах
препознаје појмове:
Дефинише
лествица, тетрахорд,
лествичне
ступњеви и главни
појмове
ступњеви као и
Примењује
основне динамичке
музичке
ознаке и ознаке за
ознаке за
темпа
понављање,
за напредни ниво:
динамику и
чита ноте од велике до
темпо
треће октаве,
Примењује
препознаје и користи
најчешће
повисилицу,
начине
снизилицу и
извођења у
разрешилицу;
музичким
препознаје и
примерима
објашњава појмове:
(повезано и
такт, тактица, завршна
кратко)
тактица, предтакт и
Равномерно
узмах;
чита ноте у
користи солмизацију и
виолинском и абецеду,;
бас кључу
дефинише појмове:
лествица, тетрахорд,
ступњеви и главни
ступњеви;
користи ознаке prima i
seconda volta, D.C.al
fine, корона и
примењује основне
ознаке за динамику и
темпо
Слушање и уважавање
Слуша и
за основни, средњи и
извођача
уважава
напредни ниво:
извођача
слуша и уважава
извођача
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4.Програми наставних предмета – основна школа

ЛИТЕРАТУРА:
В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за други разред шестогодишње основне музичке
школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Смотра:
1. Усмени део:
-опажање кратког мотива у тоналитету мелодијског примера
-мелодијски пример (а, d или е-mol) уз анализу: лествица, тетрахорди, интервали, дурски и
молски квинтакорд
-ритмичко читање у бас кључу у оквиру пређеног градива
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Солфеђо
Трећи
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, раду пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова
у функцији усвојеног
програма

Исходи – по нивоима
Препознаје
за основни ниво:
елементе
слуша дечје и народне
пређеног градива композиције и примере
кроз једноставне
из литературе
примере за
уз покрет; изражава
слушање
утиске о слушаном
Слуша дечје и
делу цртањем
народне
за средњи ниво:
композиције и
препознаје елементе
примере из
пређеног градива кроз
литературе
једноставне примере за
уз покрет
слушање;
Изражава утиске слуша дечје и народне
о слушаном делу композиције и примере
цртањем
из литературе
Описује својим
уз покрет
речима доживљај за напредни ниво:
музике
пажљиво слуша и
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Наставна тема

2. MEЛОДИКА

24

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
различитог жанра коментарише извођење
и
музике другакарактера
другарице;
Пажљиво слуша и слуша дечје и народне
коментарише
мелодије, дефинишући
извођење музике њихов карактер
друга-другарице
Обнављање градива Препознаје
за основни ниво:
из
претходних разлике и пева
познаје лествице
разреда
мелодијске
научене у првом и
Функционални
примере у дуру и другом разреду као и
односи у тоналитету молу
неке новообрађене и у
Песмице
и Интонира и
оквиру њих интонира
мелодијски примери препознаје однос лагане мелодијске
који
одговарају тонике и
примере, углавном
инструменталној
доминанте као и
поступног кретања;
литератури за трећи скокове у све
за средњи ниво:
разред (D-dur, h-mol, ступњеве
пева лествице обрађене
B-dur и g-mol).
Пева по слуху и
у првом и другом
Штимови
солмизацијом
разреду и нове
Једноставне песмице песмице и
лествице: Бе-дур, гепо
слуху
и мелодијске
мол, Де-дур, ха-мол и
мелодијски примери примере из
А-дур и у оквиру њих
у дуру и истоименом литературе
интонира мелодијске
молу и обрнуто (a- Интонира
примере лествичног
mol-A-dur, d-mol-D- штимове
кретања и лакше
dur)
обрађених
мелодијске скокове у
Горњи тетрахорди у дурских и
тонове доминанте и
природном,
молских лествица тонике;
хармонском
и Пева двогласне
пева двоглас уз помоћ
мелодијском молу
примере и
наставника;
Звучна
поставка композиције са
препознаје и интонира
доминантног
клавирском
D7 у примерима за
септакорда
кроз пратњом
певање
примере за певање
Пева и препознаје за напредни ниво:
Двогласно певање
доминантни
прецизно пева
Развој музикалности септакорд у
лествице обрађене у
песмама и
првом и другом
мелодијским
разреду као и нове
примерима
лествице: Бе-дур, гемол, Де-дур, ха-мол и
А-дур;
интонира мелодијске
примере у оквиру ових
лествица са
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Опажање и певање
тонова и мотива у
обрађеним дурским
и
молским
тоналитетима
Записивање
ритмичке окоснице
Записивање
и
интонитање
појединачних
тонова, групе тонова
и мотива
Писмени мелодијски
диктат – записивање
по двотактима
Опажање и певање:
мале
и
велике
секунде, мале и
велике терце, чисте
кварте
и
чисте
квинте
обрађених
кроз
песмице
и
примере
из
литературе
Опажање
и
интонирање дурских
и
молских
квинтакорада
Интонирање
доминантног
септакорда
у

Исходи – по нивоима
лествичним и
скоковитим кретањем у
тонове субдоминанте и
доминанте, вођицу,
терцу тонике и други
ступањ;
пева двогласне
примере са клавирском
пратњом;
пева Д7 у песмама и
мелодијском
примерима;
интонира штимове
обрађених лествице
Звучно разликује за основни ниво:
дур и све врсте
опажа и интонира
мола, као и
тонове искључиво
дурски и молски
лествичног покрета;
квинтакорд
препознаје звук дура и
Опажа, пева и
мола као и D7 ;
записује тонове,
записује
групе тонова и
најједноставније
мотиве
тактове у ритмичким и
Записује
мелодијским
мелодијске
диктатима
диктатe
за средњи ниво:
Опажа, пева и
опажа и интонира
записује
једноставне мелодијске
интервале до
мотиве и D7 у
квинте ако и D7
пређеним
Опажа и записује тоналитетима;
тонични,
записује лакше
субдоминантни и ритмичке и мелодијске
доминантни
диктате;
квинтакорд на у
опажа дурски и молски
обрађеним
квинтакорд и
тоналитетима
интервале до квинте уз
помоћ наставника
за напредни ниво:
тачно опажа тонове,
групе тонова и мотиве
као и D7 у пређеним
тоналитетима;
успешно записује
мелодијске и ритмичке
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Наставна тема

4. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

5. РИТАМ

26

Циљеви - садржаји
обрађеним
тоналитетима
са
разрешењем
у
тонику
Опажање метра

Исходи – по нивоима
диктате;
опажа, пева и записује
дурски и молски
квинтакорд као и
интервале до квинте;
опажа метар
Мелодијске
и Мења и допуњује за основни ниво:
ритмичке
мелодију и ритам учествује у музичкоимпровизације
научених
дидактичким играма;
Импровизација
песмица
на једноставан начин
мелодије на текст Смишља
мења мелодију и ритам
бројалице или дечије мелодију на текст научених песмица
песмице
бројалице или
за средњи ниво:
Музичко-дидактичке дечије песмице
учествује у музичкоигре
Активно
дидактичким играма;
учествује у
импровизује мелодију
музичкои ритам на задат текст
дидактичким
бројалице
играма
за напредни ниво:
успешно и логично
допуњује и мења
мелодију и ритам
научене песмице;
активно учествује у
музичко-дидактичким
играма;
успешно импровизује
на задате ритмичке и
мелодијске мотиве
Половина
као Препознаје врсту за основни ниво:
јединица
бројања: такта Препознаје познаје ритмичке
2/2, 3/2, 4/2
и изводи тактове фигуре обрађене у прва
Основне фигуре у са половином као два разреда као и неке
такту 6/8 уз примену јединицом
из трећег: триолу и
лукова и пауза
бројања
најједноставнију
Начини
извођења Визуелно
поставку у такту 2/2,
ритма
сагледава и
3/2 и 4/2;
(мануелна техника и изводи као
чита ноте у оба кључа
ритмичко читање)
целину основне
али не течно;
Ритам у примерима – фигуре, паузе
изводи у потпуности
од звука ка нотној и лукове у такту
лаке примере за
слици.
6/8 уз певање
ритмичко читање
Покрет у функцији одговарајућих
за средњи ниво:
ритма
песмица
изводи ритмичке
Равномерно читање Изводи ритам уз
фигуре обрађене у
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
уз повећање брзине
читања и обележен
темпо у зависности
од инструмента
Четвороделне поделе
јединице
бројања:
пунктирана
и
обрнуто пунктирана,
синкопа на јединици
бројања,
паузе,
лукови
Поставка триоле
Ритмичко
читање
ауторских примера и
примера
из
инструменталне
литературе

6. ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Интервали до квинте
(мала
и
велика
секунда, мала и
велика терца, чиста
кварта
и
чиста
квинта), дурски и
молски квинтакорд
на
основним
тоновима, D7
Квинтакорди
на
главним ступњевима

Исходи – по нивоима
покрет
претходна два разреда
Изводи ритам
као и нове: синкопу на
певајући песме по јединици бројања,
слуху и песме
триолу као и
различитих
једноставне мотиве у
жанрова
половинском и такту
Изводи ритмичке 6/8;
фигуре
равномерно чита ноте у
четвороделне
оба кључа и изводи
поделе, синкопу
парлато примере
ма јединици
једноставне грађе без
бројања,
присуства лукова
пунктирани
за напредни ниво:
ритам
познаје и успешно
Препознаје и
користи све метричке
изводи триолу
врсте и ритмичке
фигуре обрађене у
првом и другом
разреду;
успено изводи триолу,
синкопу на јединици
бројања, све фигуре у
половинском и 6/8
такту, уз присусутво
лигатура и пауза;
течно чита парлато
примере из уџбеничке
и инструменталне
литературе;
равномерно чита ноте у
оба кључа уз
поштовање обележеног
темпа са повећавањем
брзине
Гради интервале
за основни ниво:
до квинте, као и
набраја интервале до
дурски и молски
октаве и гради М2 и
квинтакорд на
В2;
основним
дефинише музичке
тоновима;
појмове из градива;
Гради D7 и
набраја главне
квинтакорде на
ступњеве у лествици и
главним
гради неке од њих
ступњевима у
за средњи ниво:
обрађеним
набраја интервале до
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
у
обрађеним
тоналитетима
Утврђивање знања
из
музичке
терминологије
Ознаке за темпо:
Lento,
Andante,
Moderato,
Allegro,
Vivо

Исходи – по нивоима
лествицама;
октаве и гради М2, В2,
Дефинише
М3 и В3;
појмове:
дефинише квинтакорде
лествица,
на главним ступњевима
ступањ,степен/
и гради их;
полустепен,
дефинише музичке
тетрахорд, главни појмове из градива
ступњеви,
за напредни ниво:
вођица, тонични
гради квинтакорде на
трозвук,
основним тоновима и
интервали
на главним ступњевима
обрађених лествица
као и D7;
гради све интервале до
квинте;
дефинише све музичке
појмове и ознаке за
темпо из градива
уважава Слуша и уважава за основни и средњи
извођача
ниво:
правила Поштује правила слуша и уважава
на понашања на
извођача;
концерту
поштује правила
понашања на концерту
за напредни ниво:
износи став о
интерпретацији
извођача

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слуша и
извођача
Поштује
понашања
концерту

ЛИТЕРАТУРА:
А. Јовић-Милетић и З. Николић: Солфеђо за трећи разред шестогодишње основне музичке школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
З. М. Васиљевић: Солфеђо-ритам, Уџбеник за ученике III и IV разреда школе за основно музичко
образовање, Нота, Књажевац
ГОДИШЊИ ИСПИТ:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака
-тест из теорије: лествице, тетрахорди, имена и врста интервала, дурски и молски квинтакорд
2. Усмени део:
-мелодијска вежба (тоналитети пређени у првом, другом и трећем разреду)
-парлато -виолински и бас кључ; пређено градиво из првог, другог и трећег разреда

Наставни предмет:
28
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. MEЛОДИКА

Четврти
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Обнављање градива из
претходних разреда
Функционални односи у
тоналитету
Песме и мелодијски
примери примерени
инструменталној
литератури за четврти
разред
(А- dur, fis-mol, Es-dur, cmol, Е-dur, cis-mol)
Штимови
Песме и мелодијски
примери у дуру и
истоименом молу и
обрнуто – мутација
Хроматске скретнице и
пролазнице у пређеним
тоналитетима
Развој музикалности
Двогласно певање
Композиције са
клавирском пратњом

Исходи – по нивоима
Пева и препознаје
за основни ниво:
лествично кретање
пeва обрађене лествице
и скокове у све
fis-mol, Es-dur, c-mol,
ступњеве
E-dur и cis-mol;
Пева по слуху и
пева једноставне
солмизацијом
мелодијске примере и
песме различитих
скокове у главне
жанрова и
ступњеве, а скокове у
мелодијске примере споредње ступњеве уз
Интонира штимове помоћ наставника или
обрађених дурских хармонизацију ступња
и молских лествица за средњи ниво:
Препознаје и пева
пева познате и
дурски и молски
непознате мелодијске
тонски род
примере са скоковима
Интонира
у споредње ступњеве;
хроматске
интонира штимове
скретнице и
обрађених лествица;
пролазнице у
пева доминантни
мелодијским
септакорд;
примерима
интонира хроматске
Изражајно пева
скретнице у
мелодије
мелодијским
различитих
примерима
жанрова и
за напредни ниво:
карактера
интонира један глас у
Пева двогласне
двогласу;
примере ( у пару
изражајно и тачно пева
или групи) и
мелодије различитог
композиције са
жанра и карактера;
клавирском
препознаје и пева
пратњом
дурски и молски
квинтакорд;
интонира хроматске
скретнице и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Опажање и певање
тонова и мотива у
обрађеним дурским и
молским тоналитетима
Записивање и
интонирање
појединачних тонова,
групе тонова и мотива
Писмени мелодијски
диктат – записивање по
двотактима Записивање
ритмичке окоснице
Опажање и певање: мале
и велике секунде, мале и
велике терце, чисте
кварте и чисте квинте и
мале и велике сексте,
обрађених кроз песмице
и примере из литературе
Опажање и интонирање
дурских и молских
квинтакорада са
обртајима
Опажање и интонирање
доминантног септакорда

Записује и интонира
појединачне тонове,
групе тонова и
мотиве
Записује мелодијске
диктатe
Записује ритмичку
окосницу
Опажа и пева
интервале до сексте
Опажа и пева
дурски и молски
квинтакорд са
обртајима
Опажа и пева
доминантни
септакорд

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке
импровизације
Компоновање мелодије
на задату тему
Музичко-дидактичке
игре

Мења и допуњује
мелодију и ритам
научених песмица
Смишља мелодију
на задату тему
Примењује знања и
вештине уз игру
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пролазнице;
препознаје и интонира
штимове
за основни ниво:
опажа и пева тонове и
лакше мотиве;
записује лаке
мелодијске диктате и
ритам уз помоћ
наставника;
опажа и пева дурски и
молски квинтакорд као
и интервале до терце
за средњи ниво:
записује мелодијске
диктате и ритам; опажа
и пева дурски и молски
квинтакорд са
обртајима као и
интервале до квинте;
препознаје и записује
тонове, групе тонова и
мотиве у пређеним
тоналитетима
за напредни ниво:
записује мелодијске
диктате тежег
садржаја;
опажа и пева дурски и
молски квинтакорд са
обртајима, интервале
до сексте као и
доминантни септакорд;
препознаје и записује
квинтакорде са
обртајима у обрађеним
тоналитетима
за основни ниво:
учествује у музичкодидактичким играма;
на једноставан начин
мења мелодију и ритам
научених песмица
за средњи ниво:
импровизује мелодију
и ритам на задат текст;
компонује мелодије на
задату тему скромног
садржаја
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова у
функцији усвојеног
програма

5. РИТАМ

Обрађене врсте такта
Синкопа на једници
бројања
Сложена подела тродела
у такту 6/8 без примене
лукова и шеснаестинских
пауза
Информативно
упознавање такта 9/8 и
12/8
Ритам у примерима-од
звука ка слици
Равномерно читање нота
у оба кључа
Обрађене ритмичке
фигуре четвороделне
поделе јединице бројања
и синкопа на јединици
бројања, паузе, лукови...

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
успешно и логично
допуњује и мења
мелодију и ритам
научене песмице;
успешно компонује на
задату тему
Препознаје
за основни ниво:
елементе пређеног
слуша дечје и народне
градива кроз
композиције и примере
једноставне примере из литературе
за слушање
уз покрет
Слуша дечје и
за средњи ниво:
народне
препознаје елементе
композиције и
пређеног градива кроз
примере из
једноставне примере за
литературе
слушање;
уз покрет
слуша дечје и народне
Изражава утиске о
композиције и примере
слушаном делу
из литературе
цртањем
уз покрет
Описује својим
за напредни ниво:
речима доживљај
пажљиво слуша и
музике различитог
коментарише извођење
жанра и
музике другакарактера
другарице;
Пажљиво слуша и
слуша дечје и народне
коментарише
мелодије, дефинишући
извођење музике
њихов карактер
друга-другарице
Препознаје и изводи за основни ниво:
четвртинске,
препознаје основне
осминске и
ритмичке фигуре у
половинске тактове такту 6/8 са простом
Препознаје и изводи деобом тродела;
синкопу на
равномерно чита ноте у
јединици бројања
оба кључа, у спором
Визуелно сагледава темпу;
и изводи сложену
за средњи ниво:
поделу у такту 6/8
уочава и изводи поделу
Изводи такт 9/8 и
тродела у такту 6/8;
12/8
чита основне фигуре
Ритмички чита
такта 9/8 и 12/8;
триолу и фигуре
равномерно чита ноте у
четвороделне
оба кључа уз
подекле једницие
поштовање задатог
бројања
темпа;
Солмизацијом чита
ритмичким читањем
ритам у ауторским
изводи примере из

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

31

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Триола у оквиру
четвороделне поделе
јединице бројања
Ритмичко читање
ауторских примера и
примера из
инструменталне
литературе

6. ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Лествице и тетрахорди
Квинтни и квартни круг
Интервали до сексте
(чисти, умањени,
прекомерни, велики и
мали)
Квинтакорди на главним
ступњевима и њихови
обртаји у обрађеним
тоналитетима
Доминантни и умањени
септакорд
Ознаке за различите
врсте темпа

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање
извођача
Поштовање правила
понашања на концерту
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Исходи – по нивоима
примерима и
литературе, средње
примерима из
тежине
инструменталне
за напредни ниво:
литературе
изводи сукобљавање
Равнонмерно чита
триоле и четвороделне
ноте у виолинском и поделе једницие
бас кључу
бројања;
правилно изводи
сложену поделу
тродела у такту 6/8 као
и основне фигуре такта
9/8 и 12/8;
течно чита примере из
инструменталне
литературе
Записује и
за основни ниво:
препознаје обрађене препознаје интервале,
дурске и молске
лествице и трозвуке на
лествице и
главним ступњевима;
тетрахорде
разликује ознаке за
Изговара лествице
темпо
по квинтном и
за средњи ниво:
квартном кругу
гради интервале и
Записује и
трозвуке на свим
препознаје
ступњевима као и
интервале до сексте њихове обртаје;
Гради квинтакорде
гради доминантни
на главним
септакорд;
ступњевима у
дефинише ознаке за
обрађеним
темпо
тоналитетима
за напредни ниво:
Записује и
гради доминантни
препознаје
септакорд;
доминантни
изговара лествице по
септакорд
квинтном и квартном
Објашњава и
кругу;
дефинише
гради интервале и
различите врсте
акорде из градива;
темпа
објашњава различите
оззнаке за темпо
Слуша и уважава
за основни и средњи
извођача
ниво:
Поштује правила
слуша и уважава
понашања на
извођача;
концерту
поштује правила
понашања на концерту
за напредни ниво:
износи став о
интерпретацији
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
извођача

ЛИТЕРАТУРА:
А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић: Солфеђо за четврти разред шестогодишње основне
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Смотра:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до три предзнака
2. Усмени део:
-мелодијски пример (тоналитети пређени у III и IV разреду) уз анализу примера (садржаји IV
разреда)
-ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из III и IV разреда)

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. MEЛОДИКА

Солфеђо
Пети
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Обнављање градива
из претходних
разреда
Функционални
односи у тоналитету
Нови тоналитети:
As-dur, f-mol, H-dur,
Des-dur и b-mol
Остали тоналитети
са 5 и 6 предзнака –
информативно
Штимови
Песме и мелодије у
истоименом дуру и

Исходи – по нивоима
Пева мелодијске за основни ниво:
примере у дуру
пева једноставне
и молу,
примере у обрађеним
различитих
тоналитетима и
жанрова
мелодијске примере са
Интонира
скоковима у главне
штимове
ступњеве;
обрађених
препознаје истоимене
дурских и
тоналитете у
молских
примерима;
тоналитета
пева народне песме са
Пева и
текстом
препознаје
за средњи ниво:
истоимене
пева инструктивне
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Наставна тема

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

34

Циљеви - садржаји
молу
Звучна поставка
модулације првог
квинтног сродства
Хроматске
скретнице и
пролазнице у
пређеним
тоналитетима
Народне мелодије у
мешовитим
тактовима 5/8 и 7/8
Развој музикалности
Ознаке за темпо и
карактер: Lento,
Andante, Moderato,
Allegro, Vivo,
Cantabile
Двогласни примери
и канони
Композиције са
клавирском
пратњом

Исходи – по нивоима
тоналитете у
мелодијске примере и
мелодијском
примере из литературе
примеру
као и
Интонира
мелодијске примере са
примере са
скоковима у споредне
модулацијом у
ступњеве;
доминантни
пева штимове за
дурски
лествице до пет
тоналитет и
предзнака;
паралелни мол
пева и препознаје
Пева хроматске истоимене тоналитете у
скретнице и
мелодијском примеру
пролазнице у
за високи ниво:
мелодијским
интонира примере са
примерима
мутацијом и
Пева народне
модулацијом у
мелодије са
доминантни дурски
текстом у
тоналитет и паралелни
тактовима 5/8 и мол;
7/8
интонира примере са
Пева двогласне
хроматским
примере као и
скретницама и
композиције са
пролазницама; прецизно
клавирском
интонира један глас у
пратњом
двогласу;
прецизно изводи ритам
у народним песмама са
текстом
Записивање
– запише
за основни ниво:
појединачних
појединачне
опажа и пева тонове и
тонова, групе тонова тонове, групе
лакше мотиве
и мотива
тонова и мотиве; -записује мелодијске
Писмени
– запише
диктате и ритам уз
мелодијски диктатмелодијске
помоћ наставника
записивање по
диктатe;
-опажа и пева Д и М 5/3
двотактима
– запише ритам у
са обртајима, интервале,
Записивање
мелодијском
дурске и молске
ритмичке окоснице
примеру;
лествице уз помоћ
Опажање и
– oпажа и пева
наставника
инторнирање
интервале до
за средњи ниво: интервала до октаве октаве;
записује мелодијске
Опажање и
– опажа и пева
диктате и ритам -опажа
интонирање дурских дурски и молски и пева Д и М 5/3 са
и молских
квинтакорд са
обртајима, интервале до
квинтакорада са
обртајима;
октаве, дурске и молске
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Циљеви - садржаји
обртајима
Опажање и
интонирање
умањеног и
прекомерног
квинтакорда са
разрешењем и
везивањем за
тоналитет
Опажање и
интонирање
доминантног и
умањеног
септакорда у
тоналитету

Исходи – по нивоима
– oпажа и пева
лествице и тетрахорде умањени и
запише и препозна
прекомерни
квинтакорде са
квинтакорд са
обртајима у обрађеним
разрешењем и
тоналитетима;
везивањем за
за напредни ниво:
тоналитет;
запише и препозна
oпажа и пева
доминантни и умањени
доминантни и
септакорд; о: -записује
умањени
мелодијске диктате и
септакорд
ритам -опажа и пева Д и
М 5/3 са обртајима,
интервале до октаве,
дурске и молске
лествице и тетрахорде запише и препозна
квинтакорде са
обртајима у обрађеним
тоналитетима;
Мелодијске и
Мења мелодију и за основни ниво:
ритмичке
ритам у
на једноставан начин
импровизације
наученим
мења мелодију и ритам
Импровизација на
примерима
у наученим песмама
задате мелодијске и Импровизује на
за средњи ниво:
ритмичке мотиве
задату тему
импровизује ритмичке и
Савремена
Користи
мелодијске мотиве лаког
технологија у
самостално или
садржаја
функцији наставе
уз помоћ
за напредни ниво:
одраслих
успешно импровизује и
доступне
компонује на задату
носиоце звука
тему;
самостално или уз
помоћ одраслих користи
доступне савремену
технологију у служби
учења музике
Слушање одабране
Препознаје
за основни ниво: слуша
музичке литературе елементе
дечје и народне
различитих жанрова пређеног градива композиције и примере
у функцији
кроз примере за
из литературе
усвојеног програма
слушање
уз покрет
Својим речима
за средњи ниво:
изражава утиске препознаје елементе
о слушаном делу пређеног градива кроз
Износи став о
примере за слушање;

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

35

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

5. РИТАМ
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Исходи – по нивоима
слушаном делу
слуша дечје и народне
композиције и износи
став о њима
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише извођење
музике;
слуша дечје и народне
мелодије, дефинишући
њихов карактер
Обрађенe врстe
Препознаје и
за основни ниво:
такта
изводи малу
равномерно чита ноте у
Триола на половини триолу
виолинском и бас кључу
јединице бројања
Визуелно
у једном или два
Сложена подела
сагледава и
линијска система;
тродела у такту 6/8
изводи сложену
пева народне мелодије у
уз примену лукова
поделу у такту
тактовима 5/8 и 7/8;
без шеснаестинских 6/8 уз примену
изводи ритмичке фигуре
пауза
лукова и пауза
сичилијану и тирану
Пунктиране фигуре Препознаје и
за средњи ниво:
троделног ритма:
изводи
изводи такт 5/8 и 7/8;
сичилијана и тирана пунктиране
доживљава ритам кроз
Начини извођења
фигуре
покрет;
ритма
троделних
чита сложену поделу
Ритам кроз примере ритмова:
тродела у такту 6/8;
из литературе и
сичилијану и
визуелно препознаје
песме различитих
тирану
сичилијану и тирану;
жанрова
Изводи ритам уз солмизацијом чита
Врсте такта: 5/8 и
куцање или
ртимичке примере из
7/8
тактирање као и литературе;
Покрет у функцији
мануелном
за напредни ниво:
ритма, тело као
техником
доживљава ритам кроз
инструмент
Пева народне
покрет;
(bodypercusion)
мелодије у
примере из литературе
Равномерно читање тактовима 5/8 и
као и ауторске примере
нота Четвороделна
7/8
изводи куцањем,
подела јединице
Приказује ритам тактирањем или
бројања
кроз покрет
мануелном техником;
Триола у оквиру
Изводи ритмичке изводи сложену поделу
четвороделне
фигуре
у такту 6/8 уз примену
поделе јединице
четвороделне
лукова и пауза;
бројања
поделе јединице изводи ритмичке фигуре
Двоструко
бројања
сичилијану и тирану;
пунктиране и
Изводи
ритмички чита триолу у
обрнуто пунктиране четвртинске,
комбинацији са
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
ритмичке фигуре на
две јединице
бројањаинформативно.
Ритмичко читање
ауторских примера
и примера из
литературе

Исходи – по нивоима
осминске и
четвороделнм поделом
половинске
јединице бројања
тактове
Ритмичким
читањем изводи
,,сукоб,, триоле и
четири
шеснаестине
Препознаје
двоструко
пунктирану и
обрнуто
пунктирану
ритмичку
фигуру на две
јединице бројања
Чита ритам
солмизацијом

6. ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Лествице и
тетрахоради
Интервали до октаве
(мали, велики и
чисти интервали)
Дурски и молски
квинтакорд са
обртајима; умањени
и прекомерни
квинтакорд
Доминантни
септакорд са
обртајима

Записује и
препозна
обрађене дурске
и молске
лествице и
тетрахорде
Записује и
препознаје
интервале до
октаве
Препознаје и
гради дурски и
молски
квинтакорд са
обртајима као и
умањени и
прекомерни
квинтакорд
Препознаје и
гради
доминантни
септакорд са
обртајима
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за основни ниво:
препознаје све врсте
трозвука и интервале;
гради дурски и молски
без обртаја;
за средњи ниво:
препознаје обрађене
лествице;
препознаје и гради све
врсте квинтакорада као
и обртаје дурског и
молског;
гради доминантни
септакорд на основним
тоновима
за напредни ниво:
препознаје и изговара
све обрађене лествице и
унутар њих тетрахорде;
гради све врсте
квинтакорада са
обртајима дурског и
молског;
препознаје и
конструише
доминантни септакорд
37
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Присуство концерту
Пажљиво слушање
и уважавање
извођача
Поштовање правила
понашања на
концерту

Исходи – по нивоима
са обртајима
Поштује правила за основни, средњи и
понашања на
напредни ниво:
концерту
радо присуствује
Пажљиво слуша различитим концертима;
и коментарише
са пажњом слуша и
извођење музике уважава извођача;
друга-другарице поштује правила
понашања на концерту

ЛИТЕРАТУРА:
А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић, З. Николић: Солфеђо за пети разред шестогодишње
основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Смотра:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака
2. Усмени део:
-мелодијски пример (тоналитети пређени у IV и V разреду) уз анализу (садржаји V
разреда)
-ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из IV и V разреда)
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. MEЛОДИКА

38

Циљеви садржаји

Солфеђо
Шести
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Исходи – по нивоима

Пева мелодијске
Обнављање
примере у дуру и
градива
из молу
претходних
Пева и препознаје
разреда
лествично
Тоналитети са 7 кретање и
предзнака-

за основни ниво:
пева мелодијске примере
у дуру и молу уз помоћ
наставника са скоковима
у главне ступњеве;
пева штимове обрађених
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Циљеви садржаји
информативно
(да осете биоју
тоналитета)
Функционални
односи
у
тоналитету
Штимови
Мутација
Модулација првог
квинтног сродства
Хроматске
скретнице
и
пролазнице
у
пређеним
тоналитетима које
воде
ка
разрешавајућем
лествичном тону
Мешовито
сложени тактови
5/8 и 7/8
Неговање музичке
традиције
Развој
музилакности
Двогласни
примери, канони и
композиције
са
клавирском
пратњом

скокове у све
ступњеве
Пева штимове
обрађених
дурских и
молских
тоналитета
Препознаје
истоимене
тоналитете у
мелодијском
примеру
Интонира
мелодијске
примере са
модулацијом
Пева хроматске
скретнице и
пролазнице у
мелодијским
примерима
Пева народне
песме са текстом
у тактовима 5/8 и
7/8
Изводи двогласне
примере, каноне
и композиције са
клавирском
пратњом

дурских и молских
тоналитета
пева народне песме са
текстом у мешовитим
тактовима
за средњи ниво:
пева мотиве, штимове и
каденце; пева мелодијске
примере са хроматским
скретницама и
пролазницама;
за напредни ниво:
Пева мелодијске примере
са
мутацијом,модулацијом,
пева вишегласне
примере и примера са
клавирском пратњом;
пева српске народне
песам у мешовитим
ритмовима
пева двогласне примере,
каноне и композиције са
клавирском пратњом

Записивање
ритмичке окоснице
Писмени
мелодијски диктат
– записивање по
двотактима
Транспоновање
мотива
Опажање
и
интонирање
интервала
до
октаве
(велики,
мали и чисти, као и

Записује
ритмичку
окосницу
Записује
мелодијске
диктатe
Опажа и
интонира
интервале до
октаве
Опажа и пева
дурски и молски
квинтакорд са

за основни ниво:
записује лакше
мелодијске диктате и
ритам уз помоћ
наставника;
опажа и пева Д и М 5/3 са
обртајима као и
интервале, уз помоћ
наставника
за средњи ниво: записује
мелодијске диктате и
ритам;
опажа и пева Д и М 5/3 са

Исходи – по нивоима

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

39

Школски програм 2019.-2023.године
Циљеви садржаји
опажање
прекомерне кварте
и умањене квинте)
Опажање
и
интонирање
дурских и молских
квинтакорада
са
обртајима
Опажање
и
интонирање
умањенoг
и
прекомернoг
квинтакордa
са
разрешењем
и
везивањем
за
тоналитет
Опажање
доминантног
септакорда
са
обртајима
и
умањеног
септакорда
Мелодијске
и
3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО ритмичке
импровизације
у
наученим песмама
Импровизација на
задате мелодијске
и ритмичке мотиве
Савремена
технологија
у
функцији наставе
Наставна тема

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

40

Слушање одабране
музичке
литературе
различитих
жанрова
у

Исходи – по нивоима
обртајима
Опажа и пева
умањени и
прекомерни
квинтакорд са
разрешењем и
везивањем за
тоналитет
Опажа и
интонира
доминантни
септакорд са
обртајима и
умањени
септакорд

обртајима, интервале до
октаве, умањени и
прекомерни квинтакорд
са везивањем за
тоналитет
за напредни ниво:
записује и препознаје
доминантни и умањени
септакорд;
записује теже мелодијске
диктате и ритам;
опажа и интонира Д и М
5/3 са обртајима,
интервале до октаве,
умањени и прекомерни
квинтакорд са везивањем
за тоналитет

Мења мелодију и
ритам у наученим
примерима
Импровизује на
задату тему
Користи
самостално или
уз помоћ
одраслих
доступне носиоце
звука

за основни ниво:
на једноставан начин
мења мелодију и ритам у
наученим песмама
за средњи ниво:
импровизује ритмичке и
мелодијске мотиве лаког
садржаја
за напредни ниво:
успешно импровизује и
компонује на задату
тему;
самостално или уз помоћ
одраслих користи
доступне савремену
технологију у служби
учења музике
за основни ниво:
слуша дечје и народне
композиције и примере
из литературе
уз покрет

Препознаје
елементе
пређеног градива
кроз примере за
слушање
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

5. РИТАМ

Циљеви Исходи – по нивоима
садржаји
функцији усвојеног Својим речима
за средњи ниво:
програма.
изражава утиске о препознаје елементе
слушаном делу
пређеног градива кроз
Износи став о
примере за слушање;
слушаном делу
слуша дечје и народне
композиције и износи
став о њима
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише извођење
музике;
слуша дечје и народне
мелодије, дефинишући
њихов карактер
Oбрађенe
врстe Изводи и
за основни ниво:
такта
препознаје
препознаје пређене
Сложенa
поделa пређене ритмичке ритмичке фигуре
тродела и пређенe фигуре троделног троделног ритма;
фигурe троделног ритма
чита једноставне
ритма
Изводи ритам уз
ритмичке примере
Начини извођења куцање или
солмизацијом;
ритма
тактирање или
приказује ритам кроз
Ритам
кроз мануелном
покрет;
примере
из техником
ритмички чита етиде
литературе и песме Приказује ритам
инструменталног типа –
различитих
кроз покрет
градиво VI разреда уз
жанрова
Ритмички чита
помоћ наставник
Покрет у функцији етиде
за средњи ниво:
ритма, тело као инструменталног препознаје и изводи
инструмент
типа – градиво VI пређене ритмичке фигуре
(bodypercusion)
разреда
троделног ритма;
Ритмичко читање Чита ритам
приказује ритам кроз
етида
солмизацијом
покрет;
инструменталног
ритмички чита етиде
типа – градиво VI
инструменталног типа
разреда
средње тежине – градиво
Ритмичко читање
VI разреда
ауторских примера
за напредни ниво:
и
примера
из
препознаје и изводи
инструменталне
пређене ритмичке фигуре
литературе
троделног ритма;
чита ритам
солмизацијом;
приказује ритам кроз

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

41

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

6. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

покрет;
течно чита етиде
инструменталног типа –
градиво VI разреда;
ритмичким читањем
изводи ауторске примере
и примере из
инструменталне
литературе
Пажљиво слушање Поштује правила за основни, средњи и
и
уважавање понашања на
напредни ниво:
извођача.
концерту
радо присуствује
Присуство
Пажљиво слуша и различитим концертима;
концерту.
коментарише
са пажњом слуша и
извођење музике уважава извођача;
друга-другарице
поштује правила
понашања на концерту

ЛИТЕРАТУРА:
В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за шести разред шестогодишње основне музичке
школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
З. М. Васиљевић: Солфеђо-ритам, Уџбеник за ученике V и VI разреда школе за основно
музичко образовање, Нота, Књажевац
Б. Поповић: Солфеђо за VI разред нуже музичке школе, Удружење музичких и балетских
педагога Србије, Београд
ГОДИШЊИ ИСПИТ:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака
2. Усмени део:
-мелодијски пример - тоналитети до четири предзнака (са скретницама и пролазницама)
-ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво)

4.1.2. Солфеђо за четворогодишње образовање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује
наставни план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
42

Солфеђо
Први разред соло-певача
групни
70
2
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4.Програми наставних предмета – основна школа
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема, естетичка
Међупредметне компетенције:
компетенција
усмено, писмено, домаћи задаци
Начини провере:
Наставна тема
Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
Песмице и
Пева по слуху и
1. MEЛОДИКА
за основни ниво:
мелодијски примери
солмизацијом
пева неке од
примерени
песмице и
обрађених лествица и
инструменталној
мелодијске
у оквиру њих
литератури за први
примере
интонира мелодијски
разред (С, F и G-дур
Пева лествично и садржај са
a, e, d-мол)
терцно кретање,
лествичним кретањем
Звучна слика дурског скок у тонику,
(без скокова)
и молског тонског
доминанту,
за средњи ниво:
рода
тоничну терцу и
пева обрађене
Функционални
вођицу као и
лествице C-dur, F-dur,
односи у тоналитету
трозвуке на
G-dur, a-mol, d-mol I eПоставка штима
главним
mol и у оквиру њих
Функције главних
ступњевима
интонира познат и
ступњева
Пева штимове
непознат садржај
Именовање и
обрађених
једноставног кретања
интонирање
дурских и
са скоковима у I, IV и
лествичног и терцног молских лествица V ступањ;
кретања, скок у
Успешно
интонира једноставне
тонику и доминанту
интонира примере примере из
и тонични трозвук у
из литературе и
литературе
обрађеним
изражајно пева
за високи ниво:
тоналитетима
мелодије
пева обрађене дурске
Природни,
различитог жанра и молске лествице и у
хармонски и
и карактера
оквиру њих познат и
мелодијски мол
Интонира
непознат садржај са
Развој музикалности обрађене лествице лествичним и терцним
C-dur, F-dur, Gкретањима као и
dur, a-mol, d-mol I скоковима у тонове
e-mol и у оквиру
тоничне,
њих познат и
субдоминантне и
непознат
доминанте функције;
успешно интонира
примере из
литературе;
пева и разликује
различите музичке
жанрове
Време трајања часа:
Корелација:
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2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Опажање и певање
тонова и мотива у
обрађеним дурским и
молским
тоналитетима
Записивање
појединачних тонова,
групе тонова и
мотива
Аутодиктат
Писмени мелодијски
диктат
Записивање ритмичке
окоснице
Опажање и
интонирање дурских
и молских
квинтакорада
Опажање и певање
мале и велике терце и
чисте квинте са
тенденцијом
везивања за
тоналитет
Опажање и
интонирање дурског,
молског и
хармонског
тетрахорда
Опажање метра

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и
ритмичке
импровизације
Импровизација
мелодије на текст

44

Чује и препознаје
главне ступњеве у
лествици
Звучно препознаје
дур и мол
Опажа и пева
тонове и мотиве
Записује
појединачне
тонове, групе
тонова и мотиве
Напамет записује
научене песме
Пише мелодијске
диктате по
двотактима
Опажа интервале
до квинте као и
дурски, молски и
хармонски
тетрахорд
Опажа метар

за основни ниво:
опажа тонове
искључиво поступног
кретања (лествични
трихорд и тетрахорд)
уме да препозна
велику и малу терцу и
дурски и молски
квинтакорд;
записује део
ритмичког и
мелодијског диктата
(1-2 двотакта)
за средњи ниво:
опажа и тонове
једноставног кретања,
лаке мелодијске и
ритмичке мотиве;
препознаје и интонира
велику и малу терцу,
чисту квинту и дурски
и молски квинтакорд;
успешно записује бар
половину ритмичких
и мелодијских диктата
за високи ниво:
опажа тонове,
појединачне и у
групи, као и мотиве у
пређеним
тоналитетима;
опажа и интонира
дурски и молски
квинтакорд и малу и
велику терцу и чисту
квинту
успешно записује
мелодијске и
ритмичке диктате;
опажа ритмичку
окосницу и метар
Мења и допуњује
за основни ниво:
мелодију и ритам
на једноставан начин
научених песмица мења мелодију и
Смишља мелодију ритам научених
или ритам на текст песмица
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4.Програми наставних предмета – основна школа
бројалице или дечје
песмице

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова
у функцији усвојеног
програма

5. РИТАМ

Врсте такта: 2/4, 3/4,
4/4, 2/8, 3/8
Звучна припрема
основних ритмичких
фигура у такту 6/8
Начини извођења
ритма

бројалице или
дечје песмице

за средњи ниво:
импровизује мелодију
и ритам на задат текст
бројалице
за напредни ниво:
успешно и логично
допуњује и мења
мелодију и ритам
научене песмице;
активно и успешно
импровизује на задате
ритмичке и
мелодијске мотиве
Препознаје
за основни ниво:
елементе музичке слуша дечје и народне
писмености кроз
композиције и
једноставне
примере из
примере за
литературе и прати их
слушање
уз
Слуша дечје и
покрет
народне
за средњи ниво:
композиције и
препознаје елементе
примере из
пређеног градива кроз
литературе и
једноставне примере
прати их уз
за слушање;
покрет
слуша дечје и народне
Изражава утиске о композиције и
слушаном делу
примере из
литературе и прати их
уз покрет
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике
друга-другарице;
слуша дечје и народне
мелодије,
дефинишући њихов
карактер
Изводи и записује за основни ниво:
нотна трајања:
препознаје и изводи
целу ноту,
све нотне вредности
половину с
од целе до осмине
тачком, половину ноте; тактирањем и
ноте, четвртину
куцањем изводи
ноте и осмину
једноставне примере
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Ритам у примерима
ноте
од звука ка слици
Изводи лукове и
Покрет у функцији
одговарајуће
ритма
паузе
Равномерно читање:
Приказује ритам
четвртина и осмина
кроз покрет
као јединица бројања зводи знакове за
у зависности од
продужавање
инструмента
трајања; тона:
Ритмичке фигуре:
тачка, лук,
синкопа, пунктирана корона;
и обрнуто
Чита ритам
пунктирана фигура
солмизацијом
на две јединице
Препознаје врсту
бројања
такта у певаним
Примена лукова,
песмама са
пауза, узмаха и
текстом;
предтакта
Препознаје и
Ритмичко читање
изводи
ауторских примера и такт 2/4, 3/4, 4/4,
примера из
2/8, 3/8;
инструменталне
Препознаје и
литературе
изводи такт 6/8 са
основном
поделом јединице
бројања;
Изводи ритам
тактирањем или
мануелном
техником;
Осећа ритмички
пулс

6. МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

46

Нотни систем: од
велике октаве до
треће октаве у
зависности од врсте
инструмента
Нотне вредности и
одговарајуће паузе
Хроматски знаци:
повисилице,
снизилице и

Препознаје и
користи
предзнаке:
повисилицу,
снизилицу и
разрешилицу
Препознаје и чита
ноте у
виолинском и бас
кључу

из литературе;
равномерно чита ноте
у оба кључа
за средњи ниво:
препознаје и изводи
обрађене ритмичке
фигуре тактирањем и
куцањем са две руке;
равномерно изводи
парлато примере уз
толерисање
повременог застајања
и прављења грешака у
извођењу одређених
ритмичких фигура;
приказује ритам кроз
покрет
за напредни ниво:
препознаје и успешно
изводи ритмичке
фигуре са четвртином,
осмином и
четвртином са тачком
као јединицама
бројања, тактирањем
и куцањем са две руке
изводи тачку и
лигатуру;
равномерно чита
тонове у виолинском
и бас кључу;
изводи примере из
уџбеничке и
инструменталне
литературе;
осећа ритмички пулс
за основни ниво:
препознаје ноте прве
и друге октаве;
препознаје
повисилицу,
снизилицу и
разрешилицу;
дефинише појмове
лествица, тетрахорд,
ступањ
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4.Програми наставних предмета – основна школа

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

разрешилице
Појмови: такт,
тактица, завршна
тактица, предтакт,
узмах
Именовање нота
солмизацијом и
музичком абецедом
Лествични појмови
Термини и појмови,
без дефиниција, у
оквиру садржаја
програма
Основнеознаке за
динамику (forte,
piano, mezzoforte,
mezzopiano, crescendo
i decrescendo)
Основне ознаке
затемпо (lento,
andante, moderato,
allegro, vivo)
Основне ознаке за
артикулацију (legato,
staccato, теnuto) и
фразирање

Препознаје и
својим речима
објашњава
појмове: такт,
тактица, завршна
тактица, предтакт
и узмах
Користи
солмизацију и
музичку абецеду
Дефинише
појмове: лествица,
тетрахорд,
ступањ, главни
ступњеви
Користи знаке за
понављање, prima
i seconda volta,
D.C.al fine, корона
Примењује
основне
динамичке ознаке:
forte, piano,
mezzoforte,
mezzopiano,
crescendo i
decrescendo ако и
основне ознаке за
темпо и
артикулацију

Слушање и
уважавање извођача
Поштовање правила

Пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике
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за средњи ниво:
препознаје и чита
ноте од мале до друге
октаве; препознаје и
чита повисилицу,
снизилицу и
разресилицу;
препознаје појмове
такт, тактица, узмах и
предтакт; користи
абецеду и
солмизацију;
препознаје појмове
лествица, тетрахорд,
ступњеви и главни
ступњеви;
препознаје основне
динамичке ознаке и
ознаке за темпа
за напредни ниво:
чита ноте од велике
до треће октаве;
препознаје и
употребљава
повисилицу,
снизилицу и
разрешилицу;
препознаје и
објашњава појмове
такт, тактица, завршна
тактица, предтакт и
узмах;
користи солмизацију
и абецеду;
дефинише појмове
лествица, тетрахорд,
ступњеви и главни
ступњеви;
применњује ознаке
prima i seconda volta,
D.C.al fine, корона као
и ознаке за динамику,
артикулацију и темпо
за основни и средњи
ниво:
слуша и уважава
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понашања на
концерту

друга-другарице
Поштује правила
понашања на
концерту

извођача;
поштује правила
понашања на
концерту
за напредни ниво:
износи став о
интерпретацији
извођача

ЛИТЕРАТУРА:
Пандуровић, Александровић и Јелић: Солфеђо за први разред четворогодишње основне
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Смотра: (на крају школске године)
1. Писмени део:
-тест из теорије музике: лествице, интервали и консонантни акорди
2. Усмени део:
-мелодијска вежба (дијатоника, пређени тоналитети)
-парлато у бас-кључу
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. MEЛОДИКА
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Солфеђо
Други разред соло-певача
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, раду пру, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Утврђивање пређеног
градива
Функционални
односи у тоналитету
Песмице и
мелодијски примери
примерени
инструменталној
литератури за други
разред (D-dur, h-mоl,

Исходи – по нивоима
Пева и препознаје
за основни ниво:
скок у тонику,
пева и познаје неке
доминанту,
од лествица
субдоминанту и
научених у првом и
вођицу
другом разреду као
По слуху инотнира
и неке новообрађене
мелодијске примере и у оквиру њих
солмизацијом и
интонира лагане
песме у молу
мелодијске примере,
Интонира штимове
углавном поступног
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
B-dur, g-mol, A-dur,
fis-mol)
Звучна слика молског
тонског рода
Поставка штимoва
Именовање и
интонирање
лествичног и терцног
кретања, скок у
тонику и доминанту
и тонични трозвук у
пређеним
тоналитетима
Природни, хармонски
и мелодијски мол
Функције главних
ступњева
Развој музикалности

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Опажање и певање
тонова и мотива у
обрађеним дурским и
молским

Исходи – по нивоима
обрађених дурских и кретања
молских лествица
за средњи ниво:
Пева и препознаје
пева и познаје
лествично и терцно
лествице обрађене у
кретање, тонични
првом и другом
трозвук
разреду и нове
Пева и препознаје
лествице: B-dur, gсве три врсте мола
mol, D-dur, h-mol и у
оквиру њих
интонира познат и
непознат садржај
једноставног
кретања са
скоковима у I, IV и
V ступањ;
пева све три врсте
мола
за напредни ниво:
пева лествице
обрађене у првом и
другом разреду као
и новообрађене
лествице;
интонира
мелодијске примере
у оквиру ових
лествица са
лествичним и
скоковитим
кретањем у тонове
субдоминанте и
доминанте, вођицу,
терцу тонике и
други ступањ;
пева штимове
обрађених дурских
и молских
лествица;
интонира и
препознаје три врсте
молске лествице
Oпажа и пева тонове за основни ниво:
и мотиве
опажа и интонира
Записује
тонове искључиво
појединачне тонове, лествичног покрета
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Наставна тема

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

50

Циљеви - садржаји
тоналитетима
Записивање ритмичке
окоснице
Записивање
појединачних тонова,
групе тонова и
мотива
Писмени мелодијски
диктат
Аутодиктат
Опажање и
интонирање дурских
и молских
квинтакорада
Опажање и певање
мале и велике терце и
чисте квинте са
тенденцијом
везивања за
тоналитет
Опажање и
интонирање дурског,
молског и
хармонског
тетрахорда
Опажање метра

Исходи – по нивоима
групе тонова и
записује
мотиве
најједноставније
Пише мелодијске
тактове у
диктате
ритмичким и
Записује напамет
мелодијским
научене песме
диктатима
Опажа и интонира
за средњи ниво:
дурски и молски
опажа и интонира
квинтакорд
једноставне
Опажа и интонира
мелодијске мотиве;
малу и велику терце запиасује половину
и чисту квинту
ритмичког и
Опажа и пева
мелодијског
дурски, молски и
диктата;
хармонски
опажа дурски и
тетрахорд
молски квинтакорд
Опажа метар и
као и дурски,
записује ритмичку
молски и хармонски
окосницу
тетрахорд;
препознаје малу и
велику терцу
за напредни ниво:
тачно опажа тонове
као и ритмичке и
мелодијске мотиве;
успешно записује
мелодијске и
ритмичке диктате;
опажа и пева
дурски, молски и
хармонски
тетрахорд;
записује и
препознаје
интервале до квинте
као и дурски и
молски квинтакорд
на основним
тоновима
Мелодијске и
Импровизује
за основни ниво:
ритмичке
мелодије различитог на једноставан
импровизације
жанра и карактера
начин мења
Импровизација
Мења и допуњује
мелодију и ритам
мелодије на текст
мелодију и ритам
научених песама
бројалице или дечје
научених песама
за средњи ниво:
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
песме

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова
у функцији усвојеног
програма

5. РИТАМ

Обнављање пређених
врста тактова и
обрада такта: 4/8 и
2/2

Исходи – по нивоима
Смишља мелодију
импровизује
или ритам на текст
мелодију и ритам на
бројалице или дечје задат текст;
песме
компонује мелодије
на задату тему
скромног садржаја
за напредни ниво:
успешно и логично
допуњује и мења
мелодију и ритам
научене песмице;
успешно компонује
на задату тему
Слуша дечје и
за основни ниво:
народне
слуша дечје и
композиције и
народне
примере из
композиције и
литературе праћене примере из
покретом
литературе
Изражава утиске о
уз покрет
слушаном делу
за средњи ниво:
цртањем
препознаје елементе
Препознаје елементе пређеног градива
музичке писмености кроз једноставне
кроз примере за
примере за
слушање
слушање;
слуша дечје и
народне
композиције и
примере из
литературе
уз покрет
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике
друга-другарице;
слуша дечје и
народне мелодије,
дефинишући њихов
карактер
Препознаје врсту
за основни ниво:
такта у песмама са
познаје ритмичке
текстом и у
фигуре обрађене у
примерима из
прва два разреда као
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Наставна тема
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Циљеви - садржаји
Звучна припрема
основних ритмичких
фигура у такту 6/8 са
луковима и паузама
Начини извођења
ритма (уз куцање или
тактирање или
мануелном техником)
Ритам у примерима
од звука ка слици
Покрет у функцији
ритма
Равномерно читање:
четвртина и осмина
као јединица бројања
у зависности од
инструмента
Четвороделна подела
јединице бројања
Ритмичке фигуре:
пунктирана и
обрнуто пунктирана
фигура на ритмичкој
јединици
Примена лукова,
пауза, узмаха и
предтакта
Ритмичко читање
ауторских примера и
примера из
инструменталне
литературе

Исходи – по нивоима
литературе
и неке из трећег:
Изводи основне
триолу и
фигуре такта 6/8 уз
најједноставнију
примену лукова и
поставку у такту
пауза
2/2;
Изводи ритам
чита ноте у оба
тактирањем или
кључа али не течно;
мануелном
изводи у
техником
потпуности лаке
Приказује ритам
примере за
кроз покрет и игру
ритмичко читање
Визуелно сагледава за средњи ниво:
и изводи као
зна да изведе
целину: основне
ритмичке фигуре
фигуре чеобрађене у
твороделне поделе и претходна два
пунктирану и
разреда као и нове:
обрнуто пунктирану пунктирану и
фигуру на
обрнуто
ритмичкој јединици пунктирану,
Препознаје и чита
једноставне мотиве
лукове, паузе, узмах у половинском и
и предтакт
такту 6/8;
Чита ритам
равномерно чита
солмизацијом
ноте у оба кључа и
изводи парлато
примере једноставне
грађе без присуства
лукова
за напредни ниво:
познаје и успешно
користи све
метричке врсте и
ритмичке фигуре
обрађене у првом и
другом разреду;
тачно изводи такт
6/8 са основним
комбинацијама и
применом лукова и
пауза као и
четвороделну
подела осмине и
половине као
ритмичке јединице;
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

6. МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Записивање и
препознавање
обрађених лествица и
тетрахорада
Интервали до квинте
(мали, велики и
чисти) и дурски и
молски квинтакорд
на основним
тоновима
Проширивање знања
из музичке
терминологије
(лествица, ступањ,
степен/полустепен,
тетрахорд, главни
ступњеви, вођица,
тонични трозвук,
интервали)

Записује и
препознаје обрађене
лествице Препознаје
и именује главне
ступњеве
Објашњава својим
речима појмове:
лествица,
ступањ,степен/полустепен, тетрахорд,
главни ступњеви,
вођицу, тонични
трозвук, интервал
Гради интервале до
квинте као ио
дурски и молски
квинтакорд

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и
уважавање извођача

Пажљиво слуша и
коментарише

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

течно чита парлато
примере из
уџбеничке и
инструменталне
литературе;
равномерно чита
тонове уз
поштовање
обележеног темпа са
повећавањем брзине
за основни ниво:
зна да наброји
интервале до квинте
и предзнаке неких
обрађених лествица;
за средњи ниво:
познаје лествице до
три предзнака и уме
да изгради неке од
трозвука на главним
ступњевима;
гради велику и малу
терцу и дурски и
молски квинтакорд;
дефинише појмове:
лествица, ступањ,
степен и полустепен
за напредни ниво:
познаје лествице до
три предзнака;
гради квинтакорде
на главним
ступњевима тих
лествица;
именује све
обрађене интервале
и квинтакорде и
гради их од
слободно датих
тонова;
тачно дефинише све
појмове везане за
музичку писменост
за основни и
средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Поштовање правила
понашања на
концерту

Исходи – по нивоима
извођење другаслуша и уважава
другарице
извођача;
Поштује правила
поштује правила
понашања на
понашања на
концерту
концерту
за напредни ниво:
износи став о
интерпретацији
извођача

ЛИТЕРАТУРА:
Пандуровић, Александровић и Јелић: Солфеђо за други разред четворогодишње основне
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
ГОДИШЊИ ИСПИТ:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат до два предзнака
-тест из теорије: лествице, интервали, трозвуци, тетрахорди
2. Усмени део:
-мелодијски пример, тоналитет из градива првог и другог разреда
-парлато: виолински и бас кључ
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. MEЛОДИКА

54

Солфеђо
Трећи разред соло-певача
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, раду пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Oбнавнављање
градива (све области)
Функционални односи
у тоналитету
Песме и мелодијски
примери примерени

Исходи – по нивоима
Препознаје и
за основни ниво:
интонира
пева обрађене
лествично кретање тоналитете и у
и скокове у све
оквиру њих
ступњеве
мелодијске
Изражајно пева
примере са

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
инструменталној
литератури за трећи
разред (Es-dur и c-mol,
E-dur и cis-mol, Аs-dur
и f-mol)
Штимови
Једноставни примери
по слуху и
солмизацијом, као и
мелодијски примери
који садрже у себи
мутацију
Звучна поставка
модулације првог
квинтног сродства
Хроматске скретнице
и пролазнице у
пређеним
тоналитетима
Развој музикалности
Двогласни примери
Композиције са
клавирском пратњом

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Опажање и
интонирање тонова и
мотива у обрађеним
дурским и молским

Исходи – по нивоима
песме различитих
скоковима у главне
жанрова као и
ступњеве;
примере из
звучно препознаје
инструменталне
дурски и молски
литературе
тонски род
Интонира штимове за средњи ниво:
обрађених дурских пева инструктивне
и молских лествица мелодијске
Звучно препознаје
примере и примере
дурски и молски
из литературе као и
тонски род
мелодијски
Пева примере са
примере са
модулацијом у
скоковима у
доминантни дурски споредне ступњеве;
тоналитет и
интонира
паралелни мол
штимове до пет
Интонира
предзнака;
хроматске
пева и препознаје
скретнице и
истоимене
пролазнице у
тоналитете у
мелодијским
мелодијском
примерима
примеру;
Интонира
за напредни ниво:
двогласне примере интонира примере
(у пару или групи)
са мутацијом и
и композиције са
модулацијом у
клавирском
доминантни дурски
пратњом
тоналитет и
паралелни мол;
интонира
двогласне
мелодијске
примере и примере
уз пратњу клавира;
пева народне песме
са текстом у
основним мерама;
интонира
хроматске
скретнице и
пролазнице
Опажа, пева и
за основни ниво:
записује тонове,
опажа и пева
групе тонова и
тонове и лакше
мотиве
мотиве;
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3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

56

Циљеви - садржаји
тоналитетима
Записивање
појединачних тонова,
групе тонова и мотива
Писмени мелодијски
диктат – записивање
по двотактима
Записивање ритмичке
окоснице
Опажање и
интонирање дурских и
молских квинтакорада
са обртајима
Опажање и
интонирање
доминантног
септакорда
Опажање и
интонирање интервала
до октаве обрађених
кроз песме и примере
из литературе

Исходи – по нивоима
Записује
записује
мелодијске диктатe мелодијске диктате
Записује ритмичку и ритам уз помоћ
окосницу задатог
наставника
примера
опажа и пева Д и М
Опажа и пева
5/3 као и дурске и
дурски и молски
молске лествице уз
квинтакорд са
помоћ наставника
обртајима као и Д7 за средњи ниво:
Опажа, интонира и записује
записује интервале мелодијске диктате
до октаве
и ритам средње
Записује и
тежине;
препознаје
опажа и интонира
обрађене дурске и
Д и М 5/3 са
молске лествице и
обртајима,
тетрахорде
интервале до
октаве, дурске и
молске лествице и
тетрахорде
за високи ниво:
тачно записује
теже мелодијске
диктате и ритам;
опажа и пева Д и М
5/3 са обртајима,
Д7 интервале до
октаве, дурске и
молске лествице и
тетрахорде;
записује и
препознаје
квинтакорде са
обртајима у
обрађеним
тоналитетима
Мелодијске и
Мења мелодију и
за основни ниво:
ритмичке
ритам у наученим
на једноставан
импровизације
примерима
начин мења
Импровизација на
Импровизује на
мелодију и ритам у
задате мелодијске и
задату тему
наученим песмама
ритмичке мотиве
Користи
за средњи ниво:
Савремена
самостално или уз
импровизује
технологија у
помоћ одраслих
ритмичке и
функцији наставе
доступне носиоце
мелодијске мотиве
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова у
функцији усвојеног
програма

5. РИТАМ

Обрађене врсте такта
Сложена подела
тродела у такту 6/8 уз
примену лукова и
осминских пауза
Пунктиране фигуре
троделног ритма:

Исходи – по нивоима
звука
лаког садржаја
за напредни ниво:
успешно
импровизује и
компонује на
задату тему;
самостално или уз
помоћ одраслих
користи доступне
савремену
технологију у
служби учења
музике
Препознаје
за основни ниво:
елементе пређеног слуша дечје и
градива кроз
народне
примере за
композиције и
слушање
примере из
Својим речима
литературе
изражава утиске о
уз покрет
слушаном делу
за средњи ниво:
Износи став о
препознаје
слушаном делу
елементе пређеног
градива кроз
примере за
слушање;
слуша дечје и
народне
композиције и
износи став о њима
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике;
слуша дечје и
народне мелодије,
дефинишући
њихов карактер
Изводи сложену
за основни ниво:
поделу у такту 6/8
равномерно чита
уз примену лукова ноте у виолинском
и пауза
и бас кључу у
Изводи ритмичке
једном или два
фигуре сичилијану линијска система;
и тирану
пева народне
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6. ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ
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Циљеви - садржаји
сичилијана и тирана
Информативно
упознавање са врстама
такта 9/8 и 12/8
Мешовито сложени
тактови: 5/8 и 7/8
Начини извођења
ритма
Триола у оквиру
четвороделне поделе
јединице бројања
Ритам кроз песме
различитих жанрова
Покрет у функцији
ритма, тело као
инструмент (body
percusion)
Равномерно читање уз
повећање брзине
читања и обележен
темпо
Ритмичко читање
ауторских примера и
примера из
инструменталне
литературе

Исходи – по нивоима
Изводи опсновне
мелодије у
фигуре у такту 9/8
тактовима 5/8 и
и 12/8
7/8;
Пева народне
изводи једноставне
мелодије у
примере за
тактовима 5/8 и 7/8 ритмичко читање
Изводи ритам уз
за средњи ниво:
куцање или
изводи основне
тактирање или
фигуре такта 9/8 и
мануелном
12/8 као и
техником
пунктирани ритам
Доживљава ритам
у такту 6/8;
кроз покрет
изводи триолу у
Равномерно чита
оквиру
ноте у виолинском
четвороделне
и бас кључу у
поделе јединице
једном или два
бројања;
линијска система
доживљава ритам
Ритмички чита
кроз покрет;
триолу у
ритмички чита
четвороделној
примере средње
подели јединице
тежине
бројања
солмизацијом
Чита ритам
за напредни ниво:
солмизацијом
доживљава ритам
кроз покрет;
све обрађене врсте
такта и ритмичке
фигуре у оквиру
њих, изводи
тактирањем или
мануелном
техником;
изводи сложену
поделу у такту 6/8
уз примену лукова
и пауза;
равномерно чита
ноте у оба кључа
поштујући задат
темпо
Лествице и тетрахорди Гради обрађене
за основни ниво:
Интервали до октаве
лествице и
конструише и
(чисти, велики и мали) тетрахорде унутар
препознаје
Дурски и молски
њих
интервале до
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

7. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Циљеви - садржаји
квинтакорд са
обртајима и
прекомерни и
умањени квинтакорд
Доминантни и
умањени септакорд
Ознаке за темпо и
карактер: Lento,
Andante, Moderato,
Allegro, Vivo

Исходи – по нивоима
Конструише
квинте као и
дурски и молски
дурски и молски
квинтакорд са
квинтакорд;
обртајима као и
гради лествице са
умањени и
мањим бројем
прекомерни
предзнака
Гради доминантни за средњи ниво:
и умањени
препознаје и
септакорд
конструише све
Објашњава ознаке
врсте трозвука као
за различите врсте
и доминантни и
темпа и карактера
умањени
септакорд;
гради лествице до
три педзнака и
тетрахорде унутар
њих
за напредни ниво:
конструише све
обрађене
интервале, затим
Д5/3, 6/3 и 6/4,
М5/3, 6/3 и 6/4, али
и умањени и
прекомерни
квинтакорд;
именује обрађене
лествице и
тетрахорде;
гради Д7 и У7;
објашњава ознаке
за темпо и карактер
Пажљиво слушање и
Пажљиво слуша и
за основни,
уважавање извођача
коментарише
средњи и
Присуство концерту
извођење музике
напредни ниво:
Поштовање правила
друга-другарице
радо присуствује
понашања на концерту Поштује правила
различитим
понашања на
концертима;
концерту
са пажњом слуша и
Редовно посећује
уважава извођача;
концерте
поштује правила
понашања на
концерту

ЛИТЕРАТУРА:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Смотра:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до три предзнака.
-тест из теорије (лествице, предзнаци, тетрахорди, имена и врста интервала до октаве,
дурски и молски квинтакорд са обртајима, доминантни и умањени септакорд)
2. Усмени део:
-мелодијски пример
-ритмичко читање: бас кључ (пређено садржаји из II и III разреда).
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Солфеђо
Четврти разред дувача и соло-певача
групни
70
2
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

1. MEЛОДИКА

Oбнавнављање градива
из свих области
Нови тоналитети: H-dur,
Des-dur и b-mol
Остали тоналитети са 5,
6 и 7 предзнака –
информативно (да осете
боју тоналитета)
Функционални односи у
тоналитету
Штимови Мутација
Модулације првог
квинтног сродства
Хроматске скретнице и
пролазнице у пређеним
тоналитетима Мешовито
сложени тактови: 5/8 и
7/8
Неговање музичке
традиције Развој
музикалности
Двогласни примери,

Пева мелодијске
примере
солмизацијом као и
примере из
литературе
Пева и препознаје
лествично кретање и
скокове у све
ступњеве
Опажа и интонира
штимове обрађених
дурских и молских
лествица
Препознаје и
интонира истоимене
тоналитете у
мелодијском
примеру
Пева мелодијске
примере различитих
жанрова са
модулацијом
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за основни ниво:
пева мелодијске
примере у дуру и молу
уз помоћ наставника са
скоковима у главне
ступњеве;
пева штимове
обрађених дурских и
молских тоналитета;
пева народне песме са
текстом у мешовитим
тактовима;
звучно препознаје
мутацију;
за средњи ниво:
опажа и интонира
штимове обрађених
тоналитета;
пева мелодијске
примере са хроматским
скретницама и
пролазницама;
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2. ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;
ДИКТАТИ

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

канони и композиције са
клавирском пратњом

Интонира хроматске
скретнице и
пролазнице у
инструктивним
примерима
Пева народне песме
са текстом у такту
5/8 и 7/8
Интонира двогласне
примере и каноне (у
пари или групи) и
компо- зиције са
клавирском пратњом

Записивање ритмичке
окоснице
Транспоновање мотива
Писмени мелодијски
диктат – записивање по
двотактима
Опажање и
инторнирање интервала
до октаве (велики, мали
и чисти)
и опажање прекомерне
кварте и умањене
квинте
Опажање и интонирање
дурских и молских
квинтакорада са
обртајима
Опажање и
инторнирање умањенoг
и прекомернoг
квинтакордa са
разрешењем и
везивањем за тоналитет
Опажање доминантног

Записује ритмичку
окосницу
Транспонује научен
мотив у други
тоналитет
Записује мелодијске
диктатe
Опажа и интонира
интервале до октаве
Опажа и пева дурски
и молски квинтакорд
са обртајима
Опажа и пева
умањени и
прекомерни
квинтакорд са
разрешењем и
везивањем за
тоналитет
Опажа и интонира
доминантни
септакорд са
обртајима као и
умањени септакорд
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звучно препознаје
мутацију и интонира је;
дефинише појам
модулације и
проналази је у
примерима за певање
за напредни ниво:
познаје све обрађене
лествице;
тачно пева мелодијске
примере са мутацијом
и модулацијом;
прецизно интонира
скокове у главне и
споредне ступњеве;
опажа и интонира
штимови обрађених
тоналитета;
пева вишегласне
примере и примере са
клавирском пратњом
без помоћи наставника;
пева српске народне
песме у мешовитим
ритмовима
за основни ниво:
записује лакше
мелодијске диктате и
ритам уз помоћ
наставника;
опажа и пева Д и М 5/3
са обртајима и
интервале до квинте, уз
помоћ наставника
за средњи ниво:
записује мелодијске
диктате и ритам
средње тежине; опажа
и пева Д и М 5/3 са
обртајима и интервале
до октаве;
опажа и интонира
доминантни септакорд
за напредни ниво:
записује и препознаје
доминантни и умањени
септакорд;
записује теже
мелодијске диктате и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

септакорда са обртајима
и умањеног септакорда

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке
импровизације у
наученим песмама
Импровизација на
задате мелодијске и
ритмичке мотиве
Савремена технологија у
функцији наставе

Мења мелодију и
ритам у наученим
примерима
Импровизује на
задату тему
Користи самостално
или уз помоћ
одраслих доступне
носиоце звука

4. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране
музичке литературе
различитих жанрова.

Препознаје елементе
пређеног градива
кроз примере за
слушање
Својим речима
изражава утиске о
слушаном делу
Износи став о
слушаном делу

5. РИТАМ

Обрађене врсте такта
Сложена подела и

Изводи сложену
поделу тродела у
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ритам;
опажа и пева Д и М 5/3
са обртајима,
интервале до октаве,
умањени и прекомерни
квинтакорд са
везивањем за
тоналитет;
транспонује научене
мотиве у задати
тоналитет
за основни ниво:
на једноставан начин
мења мелодију и ритам
у наученим песмама
за средњи ниво:
импровизује ритмичке
и мелодијске мотиве
лаког садржаја
за напредни ниво:
успешно импровизује и
компонује на задату
тему;
самостално или уз
помоћ одраслих
користи доступне
савремену технологију
у служби учења музике
за основни ниво:
слуша дечје и народне
композиције и примере
из литературе
уз покрет
за средњи ниво:
препознаје елементе
пређеног градива кроз
примере за слушање;
слуша дечје и народне
композиције и износи
став о њима
за напредни ниво:
пажљиво слуша и
коментарише извођење
музике;
слуша дечје и народне
мелодије, дефинишући
њихов карактер
за основни ниво:
препознаје фигуре
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

6. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

ритмичке фигуре
троделног ритма Начини
извођења ритма
Ритам у примерима-од
звука ка слици
Покрет у функцији
ритма, тело као
инструмент (body
percusion) Ритмичко
читање етида
инструменталног типа
из градива IV разреда уз
примену оба кључа

такту 6/8, уз примену
лукова и пауза
Изводи ритмичке
фигуре сичилијану и
тирану
Изводи тактове 5/8,
7/8 и 9/8
Изводи ритам уз
куцање или
тактирање или
мануелном техником
Доживљава ритам
кроз покрет
Равномерно чита
ноте у виолинском и
бас кључу у једном
или два линијска
система
Чита ритам
солмизацијом
Ритмички чита етиде
инструменталног
типа из градива IV
разреда

Пажљиво слушање и
уважавање извођача
Редовна посета
концертима
Поштовање правила
понашања на концерту

Пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике
друга-другарице
Поштује правила
понашања на
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троделног ритма;
чита једноставни ритам
солмизацијом;
приказује ритам кроз
покрет;
лакше етиде
инструменталног типа
из градива за IV разред
чита уз помоћ
наставника
за средњи ниво:
препознаје обрађене
ритмичке фигуре
троделног ритма;
изводи такт 5/8 и 7/8;
равномерно чита ноте у
оба кључа у једном
систему;
чита ритам
солмизацијом;
ритмички чита етиде
инструменталног типаградиво IV разреда
за напредни ниво:
препознаje пређене
ритмичке фигуре
троделног ритма;
изводи тактове 5/8, 7/8
и 9/8;
ритам изводи
солмизацијом и
мануелном техником;
равномерно чита ноте у
виолинском и бас
кључу у једном или два
линијска система;
ритмичко прецизно
изводи ауторске
примере као и примере
из инструменталне
литературе, поштујући
темпо и ознаке за
артикулацију
за основни, средњи и
напредни ниво:
радо присуствује
различитим
концертима;
са пажњом слуша и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
концерту
Присуствује
различитим
концертима

уважава извођача;
поштује правила
понашања на концерту

ЛИТЕРАТУРА:
А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић: Солфеђо за четврти разред
четворогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
ГОДИШЊИ ИСПИТ:
1. Писмени део:
-мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака
2. Усмени део:
-мелодијски пример – тоналитети до четири предзнака (са скретницама и пролазницама)
-ритмичко читање: бас кључ (пређени ритмички садржаји)

4.1.3. Теорија музике
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. ПОЈМОВИ
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Теорија музике
Шести и четврти дувача и соло-певача
групни
35
1
45 минута
настава инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Музички појмови и
термини

Исходи – по нивоима
објашњава музичке
за основни ниво:
појмове и термине:
записује тонове у
тонски и нотни систем
виолинксом и бас
од велике до треће
кључу;
октаве, виолински и бас препознаје основне
кључ, особине тона,
ознаке за
метар и метричке
динамику, темпо и
ознаке, музичку фразу,
артикулацију
агогику, артикулацију,
за средњи ниво:
динамику и темпа,
записује тонове у
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2.ТОНАЛИТЕТИ

Циљеви - садржаји

Теоријско
обнављање свих
дијатонских
лествица
Упоређивање
истоимених и
паралелних
тоналитета
Карактеристични
лествични
интервали и
квинтакорди,
доминантни и
умањени септакорд
у тоналитету

Исходи – по нивоима
основне украси и
фигуре (информативно)

Препознаје и записује
лествице, лествичне
интервале и
квинтакорде,
доминантни и умањени
септакорд у тоналитету
Упоређује истоимене и
паралелне тоналитетте
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виолинксом и бас
кључу;
објашњава особине
тона као и појмове
метар, мертика,
такт;
копристи ознаке за
динамику, темпо и
артикулацију
за напредни ниво:
објашњава све
обрађене музичке
појмове и термине;
користи све ознаке
за музичку фразу,
агогику,
артикулацију,
динамику и темпо
ако и основне
украсе и фигуре;
записује тонове у
виолинском и бас
кључу кроз три
октаве
за основни ниво:
набраја све
дијатонске
лествице и гради
лествице до два
предзнака
за средњи ниво:
препознаје и гради
лествице до четири
предзнака;
упоређује
паралелне
лествице;
препознаје и
користи лествичне
интервале
за напредни ниво:
препознаје и гради
све обрађене
дијатонске
лествице;
65
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Наставна тема

3. ИНТЕРВАЛИ

4. АКОРДИ
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

записује
интервале,
квинтакорде и
доминантни и
умањени септакорд
у оквиру
тоналитета;
упоређује
истоимене и
паралелне
тоналитете
Интервали: подела
Препознаје и записује
за основни ниво:
према врсти,
све врсте интервала до
набраја све
величини и сазвучју октаве
интервале до
Прости интервали
(по узору на лествичне) октаве;
Лествични
уме да изгради М2,
интервали
В2, М3 и В3
за средњи ниво:
дели интервале
према врсти и
величини и
практично
примењује то
знање;
препознаје и
записује интервале
до квинте;
за напредни ниво:
препознаје и гради
све интервале до
октаве;
прави поделу према
врсти, величини и
сазвучју и
праткично
примењује то
знање
Трозвуци:
Препознаје и записује
за основни ниво:
обнављање
дурски и молски
препознаје и гради
консонантних
квинтакорд са обртајима дурски и молски
квинтакорада и
и умањени и
квинаткорд;
њихових обртаја
прекомерни квинтакорд набраја све врсте
Умањени и
Препознаје и записује
септакорада и
прекомерни
све врсте септакорада
гради доминантни
квинтакорд
као и мали дурски
на основним
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Четворозвуци:
седам врста
септакорада, мали
дурски септакорд с
обртајима

5.ОРТОГРАФИЈА Правилно писање

Исходи – по нивоима
септакорд с обртајима

Правилно пише ноте,
паузе и нотне вредности
у различитим тактовима

тоновима
за средњи нови:
препознаје и гради
дурски и молски
квинтакорд са
обртајима као и
умањени и
прекомерни у
основном облику;
записује
доминантни и
умањени септакорд
за напредни ниво:
препознаје и гради
све врсте
квинтакорада и
септакорада са
обртајима
за основни,
средњи и
напредни ниво:
правилно пише
ноте, паузе и нотне
вредности у
различитим
врстама такта

ЛИТЕРАТУРА:
М. Тајчевић: Теорија музике
И. Дробни и Зорислава М. Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
ГОДИШЊИ ИСПИТ:
1. Писмени део:
-интервали, лествице, акорди и ортографија
2. Усмени део:
-лествице, интервали, акорди и њихови обртаји
-познавање термина и дефиниција; познавање свих ознака које прате нотни текст
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4.1.4. Оркестар
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
Циклична
форма.

68

Оркестар
Четврти, пети и шести ОМШ
групни
70/66
2
45 минута
инструмент, солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Индивидуално испитивање ученика и јавни
наступи.

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

- Организација по
групама(штимовима),у зависности
од тога,да ли је дело
оригинално,или транскрибовано.
- Рад на усавршавању техничких и
музичких елемената,обликовања
тона,и примени различитих врста
артикулације,у зависности од
звучних могућности,(специфика и
тонски дијапазон), инструмената
који се користе,(имитирају) у
транскрибованом или оригиналном
делу.
- Коришћење одређених
регистара,или група регистара,у
складу са задатом композицијом.
- Рад над музичком формом,и
стилским карактеристикама дела.
- Развијање хармонског
слуха,почевши од слушања и
свирања два и више
гласова(штимова) истовремено.
- Развој музичког бонтона и
корелације на релацији диригентизвођачи,а такође на релацији вођа

- Користи знања из
теорије музике
приликом читања и
извођења
композиције.
- Интерпретира
задато дело тачно
и ритмично у
задатом темпу,са
тачном динамиком
и артикулацијом.
- Одговарајућим
свирањем показује
значај међусобног
слушања у односу
на друге чланове
оркестра.
- Даје допринос
личним примером
у поштовању
правила и
процедура које
владају у оркестру.

Основни ниво:
- Изводи
одговарајуће
технике свирања.
- Прати
диригента.
Средњи ниво:
- Изводи
одговарајуће
технике свирања.
- Прати
диригента.
- Комуницира са
другим
члановима
деонице и
оркестра
кроз музику.
-Уредно вежба
поштујући
процедуру.
Напредни ниво:
- Изводи
одговарајуће
технике свирања.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

пулта- остали чланови групе.
- Проширење репертоара, развој и
нега односа према композицијама
класичног карактера, писаним за
друге инструменте и ансамбле.

- Прати
диригента.
- Комуницира са
другим
члановима
деонице и
оркестра кроз
музику.
-Уредно вежба
поштујући
процедуру.
- Обликује тон и
свирањем
показује значај
међусобног
слушања у
оркестру.
- Коригује своје
свирање у циљу
успешног
извођења.
-Учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње.
-Користи
предности
дигитализације у
слушању и
извођењу.

Литература:
Избор композиција писаних у оригиналу или транскрипције дела из музичке литературе,
које одговарају техничким и музичким способностима свих чланова оркестра

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Три комада различитог програмског
садржаја,или једно
вишеставачно(циклично) дело.
Наступи у оквиру школе и у оквиру локалне
заједнице.
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4.1.5. Хор
Наставни предмет:

Хор

Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

групни

Годишњи фонд часова:

70/66

Недељни фонд часова:

2

Време трајања часа:

45 минута

Корелација:

солфеђо, теорија музике

Међупредметне компетенције:

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, дигитална

Начини провере:

Јавни наступи

Наставна тема

Циљеви - садржаји

1. Вежбе дисања и
правилног држања

Рад на развоју
певачког апарата.

2. Вежбе вокалне
технике
( вокализе )

70

IV, V, VI основне музичке школе

Исходи – по нивоима
за основни ниво:
- Ученик правилно -репродукује вежбе
седи и примењује правилног држања
технике правилног као
и
вежбе
дисања и технику правилног дисања уз
правилног седења.
помоћ наставника
–прати диригента и средњи ниво:
пева усаглашено са -демонстрира вежбе
осталим ученицима; правилног држања и
правилног дисања
за напредни ниво:
-примењује технике
правилног држања ,
као и технике
правилног дисања.

за основни ниво:
Рад на усавршавању - Ученик правилно
-репродукује
вокалне технике.
пева вокализе уз
вокализе уз помоћ
примену правилног
наставника
дисања
средњи ниво:
-демонстрира
вокализе
за напредни ниво:
- препознаје
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Канони

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање
канона ( полифоних
композиција ) ;

Исходи – по нивоима
проблеме решаване
вокализама у
композицијама и
примењује научено.
за основни ниво:
Ученик:
-репродукује
свој
– користи знања из глас
у
области
теорије једноставном
музике
приликом двогласном канону
читања
и уз
помоћ
интерпретације
наставника
музичког дела;
средњи ниво:
– користи правилну -демонстрира своју
и јасну дикцију и деоницу уз правилну
примењује правилан и јасну дикцију
начин певања;
за напредни ниво:
– интонира чисто у Ученик зна да пева
току извођења;
своју
-одговарајућим
деоницу,примењује
певањем
покаже
правилну и јасну
значај
међусобног
слушања
у дикцију, као и
различита средства
ансамблу;
–
учествује
на изражајног певања,
јавним наступима у принцип слушања
школи и ван ње;
других гласова;
–
поштује примењује принцип
договорена правила
сарадње и
понашања у оквиру
међусобног
ансамбла.
подстицања у
заједничком
музицирању;
- Ученик (кога је
наставник одабрао)
може да пева у хору
сложеније
композиције соло
или у групи и јавно
наступа.

4. Двогласне

-Развијање љубави

Ученик:
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за основни ниво:
-репродукује своју
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Наставна тема
композиције

5. Трогласне
композиције
72

Циљеви - садржаји
према заједничком
музицирању и
музици кроз музичко
искуство којим се
подстиче развијање
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ и
наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
- користи знања из деоницу уз помоћ
области
теорије наставника
код
музике
приликом извођења
читања
и једноставне
интерпретације
двогласне
музичког дела;
композиције.
– користи правилну средњи ниво:
и јасну дикцију и -демонстрира своју
примењује правилан деоницу уз правилну
начин певања;
и јасну дикцију
– комуницира са за напредни ниво:
члановима
своје Ученик зна да пева
деонице
и
са своју
осталим члановима деоницу,примењује
ансамбла
кроз
правилну и јасну
музику;
– прати диригента и дикцију, као и
пева усаглашено са различита средства
осталим ученицима; изражајног певања,
–одговарајућим
принцип слушања
певањем
покаже других гласова;
значај
међусобног примењује принцип
слушања
у
сарадње и
ансамблу;
– интонира чисто у међусобног
подстицања у
току извођења;
–
пренесе
на заједничком
публику сопствени музицирању;
емоционални
- Ученик (кога је
доживљај кроз
заједничко певање;
наставник одабрао)
–
учествује
на може да пева у хору
јавним наступима у сложеније
школи и ван ње;
– користи предности композиције соло
дигитализације
у или у групи и јавно
слушању
и наступа.
извођењу;
–
поштује
договорена правила
понашања у оквиру
ансамбла.
за основни ниво:
-Развијање љубави
Ученик:
-репродукује своју
према заједничком
– користи знања из деоницу уз помоћ
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
музицирању и
музици кроз музичко
искуство којим се
подстиче развијање
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ и
наставак
уметничког
школовања.

6. Композиције уз
инструменталну
пратњу

-Развијање љубави
према заједничком
музицирању и

Исходи – по нивоима
области
теорије наставника
код
музике
приликом извођења
читања
и једноставне
интерпретације
трогласне
музичког дела;
композиције.
– користи правилну средњи ниво:
и јасну дикцију и -демонстрира своју
примењује правилан деоницу уз правилну
начин певања;
и јасну дикцију
–комуницира
са за напредни ниво:
члановима
своје Ученик зна да пева
деонице
и
са своју
осталим члановима деоницу,примењује
ансамбла
кроз
правилну и јасну
музику;
– прати диригента и дикцију, као и
пева усаглашено са различита средства
осталим ученицима; изражајног певања,
–одговарајућим
принцип слушања
певањем
покаже других гласова;
значај
међусобног примењује принцип
слушања
у
сарадње и
ансамблу;
– интонира чисто у међусобног
подстицања у
току извођења;
–
пренесе
на заједничком
публику сопствени музицирању;
емоционални
- Ученик (кога је
доживљај кроз
заједничко певање;
наставник одабрао)
–
учествује
на може да пева у хору
јавним наступима у сложеније
школи и ван ње;
– користи предности композиције соло
дигитализације
у или у групи и јавно
слушању
и наступа.
извођењу;
–
поштује
договорена правила
понашања у оквиру
ансамбла.
за основни ниво:
Ученик:
– користи знања из -репродукује
области
теорије једноставну
уз
музике
приликом композвицију
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музици кроз музичко
искуство којим се
подстиче развијање
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ и
наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
читања
и инструменталну
интерпретације
пратњу
музичког дела;
средњи ниво:
– користи правилну -демонстрира своју
и јасну дикцију и деоницу уз правилну
примењује правилан и јасну дикцију
начин певања;
за напредни ниво:
–комуницира
са Ученик зна да пева
члановима
своје своју
деонице
и
са деоницу,примењује
осталим члановима
правилну и јасну
ансамбла
кроз
дикцију, као и
музику;
– прати диригента и различита средства
пева усаглашено са изражајног певања,
осталим ученицима; принцип слушања
–одговарајућим
других гласова;
певањем
покаже примењује принцип
значај
међусобног
сарадње и
слушања
у
међусобног
ансамблу;
– интонира чисто у подстицања у
заједничком
току извођења;
–
пренесе
на музицирању;
публику сопствени
- Ученик (кога је
емоционални
доживљај кроз
наставник одабрао)
заједничко певање;
може да пева у хору
–
учествује
на сложеније
јавним наступима у
композиције соло
школи и ван ње;
– користи предности или у групи и јавно
дигитализације
у наступа.
слушању
и
извођењу;
–
поштује
договорена правила
понашања у оквиру
ансамбла.

Литература:
Прилагођена узрасту и могућностима ученика.
Могућа литература:
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4.Програми наставних предмета – основна школа
В.Илић:Вежбе вокалне технике, В. Митровић: Вежбе вокалне технике , Aнонимус: „Драги
Бато“, Pretorius: „Viva la musica“, W. Naught: „Већ сунца трак“, Karow: „Сат“, Анонимус:“
Dona nobis pacem“, В. Илић: „Коларићу, Панићу“, Uli Fuhre: „Hallo Django“, Ulrich Fuhre:
„Jetzt geht`s los“, И. Спремић: „Успаванка за маму“, Ј. Адамов: „Свети Сава“, Л.
Вукомановић:“ Свети Сава и Срби“, ар. В.Митровић: „Химна Св. Сави“, Народна(ар. В.
Митровић): „Ко удара тако позно“? Толингер :“Црна ноћи”, Народна духовна(ар.
В.Митровић):“Маријо славна“, К. Манојловић: “Успаванка“, Анонимус: “La violetta, Д.
Јенко:“ Боже правде“, В. Илић: „Азбука,“ А. Гусејнли: Моји пилићи, ар. В.Митровић:
„Тамо далеко”, “Ово је Србија” Мокрањац, “Ал’ је леп“, Перголези.: “Где је онај цветак
жути”, В. А. Моцарт:“ Гле игре ли красне“, М. Пребанда: „Златна кола“, Е.Родњина:
„Уралска рјабинушка“,L. Delibes: Messe breve, Кабалевски: „Шкољније годи“, F. Chubert:
Пастрмка ...и друге композиције одговарајуће тежине различитог карактера и стилских
епоха.
Обавезни минимум програма:

Јавни наступи:

Обавезни минимум програма: једна народна
песма, једна уметничка композиција, једна
трогласна композиција
Јавни наступи: јавни часови у школи,
концерт поводом Дана школе, различита
домаћа и међународна такмичења, сарадња
са локалном заједницом

4.1.6. Камерна музика
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Композиције
различитог
карактера

Циљеви - садржаји
- развијање
интересовања и
љубави према
камерном

Камерна музика
IV, V и VI
групни, индивидуални
70/ 66
2
45 минута
главни предмет, солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама;
јавни наступи
Исходи – по нивоима
- ученици
за основни ниво:
усаглашавају
идводе задату
индивидуално
композицију у
свирање са групним спором темпу;
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музицирању и
музици кроз
заједничко музичко
искуство;
- развијање
моторичке
флексибилности и
осетљивости,
креативности и
естетског
сензибилитета;
-оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ и
наставак уметничког
школовања;
- упознавање са
различитим
стилским епохама.

Исходи – по нивоима
свирањем;
за средњи ниво:
- ученици међусобно изводе задату
усаглашавају
композицију у
интонацију,
спором темпу са
артикулацију,
тачном интонацијом,
динамичке ознаке;
артикулацијом и
- ученици поштују
динамиком;
договорена правила за напредни ниво:
понашања при
изводе задату
слушању и извођењу композицију
музике;
користећи
- ученици
темповске,
испољавају
карактерне,
самопоуздање у току метричке,
јавног наступа.
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.

Литература:
Избор композиција за различите камерне саставе писане у оригиналу за одређени састав
или транскрипције дела из музичке литературе које одговарају техничким и музичким
способностима свих чланова камерног састава.
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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три комада из различитих стилских епоха
или различитог карактера
/
/
минумум један јавни наступ камерног
ансамбла у току школске године
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4.Програми наставних предмета – основна школа

4.1.7. Припремни разред
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Циљеви -садржаји
Слушање музике уз
покрет
Слушање музике уз
цртање
Елементи музичке
писмености
(препознавање кроз
слушање)
Музички Орфови
инструменти, хор,
оркестар и ансамбли
Вокална и
инструментална
музика
Дела различитих
музичких жанрова
примерени узрасту

Солфеђо
Припремни
групни
70
2
45 минута
настава инструмента (уколико га ученик
свира)
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено
Исходи – по нивоима
Слуша дечје песме и
дела различитих
музичких жанрова
Изражава доживљај
музике коју слуша
цртањем
Изводи покрете док
слуша музику
Препознаје елементе
музичке писмености
кроз једноставне
примере за слушање
Препознаје различите
инструменте и
извођачке саставе
Прави разлику између
вокалне и
инструменталне
музике
Наводи композиторе
чију је музику слушао
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за основни ниво:
слуша дечје песме и
дела различитих
музичких жанрова;
музику коју слуша
изражава кроз
цртање;
препознаје
различите
инструменте
за средњи ниво:
слуша дечје песме и
дела различитих
музичких жанрова;
доживљај слушаног
изражава цртањем
и кроз покрет;
препознаје
различите
инструменте и
ансамбле
за напредни ниво:
слуша дечје песме и
дела различитих
музичких жанрова;
препознаје
елементе музичке
писмености кроз
77
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Наставна тема

2. ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
МЕЛОДИКА,
РИТАМ
И МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

78

Циљеви -садржаји

Исходи – по нивоима

примере за
слушање;
прави разлику
између вокалне
иинструенталне
музике;
наводи
композиторе чију је
музику слушао
Певање дечјих и
Пева песме по слуху и за основни ниво:
народних песмица
песме различитих
пева песме по слуху
примереног
жанрова и изводи
као и песме моделе;
садржаја и
бројалице
изводи бројалице уз
карактера,
Пева по слуху
тапшање;
различитог тонског
песмице моделе
у линијски систем
рода и песмица
Описује својим
пише кључеве и
модела
речима доживљај
ноте различитог
Препознавање
музике у дуру и молу трајања уз помоћ
дурског и молског
Описује својим
наставника;
тонског рода
речима доживљај
препознаје и изводи
Развој музикалности музике различитог
песме различитог
Музичка
жанра и
темпа и динамике
графомоторика:
карактера
за средњи ниво:
писање нотних
Пише ноте
пева песме моделе,
вредности у
различитог трајања и песме по слуху и
линијском
кључеве уз помоћ
песме различитих
систему, писање
наставника
жанрова;
виолинског и бас
Препознаје и изводи
изводи бројалице и
кључа
песмице различитом
ритам уз одређен
Основне ознаке за
динамиком (јако и
покрет;
динамику (forte,
тихо)
у линијски систем
piano)
Препознаје и изводи
пише кључеве и
Основне ознаке за
песмице различитог
ноте различитог
темпо
темпа (споро и брзо)
трајања;
(спор и брз)
Изводи ритам уз
препознаје и изводи
Препознавање
покрет
песме различитог
нотних трајања у
Уочава разлику
темпа и динамике;
примеру
између дводела и
прати своје певање
Покрет у функцији
тродела
уз помоћ ритмичког
ритма
Прати своје певање уз инструмента;
Извођење ритмичке помоћ ритмичког
прави разлику
пратње-Орфов
инструмента (Орфов
између дура и мола
инструментаријум
инструментаријум)
за напредни ниво:
(бубњићи,
Пева и препознаје
пева песме моделе,
звечке, ...) и ручно
задате тонове и
песме по слуху и
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Циљеви -садржаји
израђени
инструменти
Опажање и
интонирање тонова
и мотива
неутралним слогом
Записивање нотних
трајања: четвртине и
осмине
Транспоновање
песмица по слуху

Исходи – по нивоима
мотиве неутралним
слогом
Научене песмице
транспонује по слуху

Mелодијске и
ритмичке
импровизације
Импровизација
мелодије на текст
бројалице или
дечије песмице
Ритмичка пратња
дечјим музичким
инструментима:
звечке,
фрулице, даире,...

Мења и допуњује
мелодију и ритам
научених песмица
Смишља мелодију на
текст бројалице или
дечје песмице
Прави музичке
инструменте од
различитих
материјала
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песме различитих
жанрова;
изводи бројалице и
ритам уз одређен
покрет;
правилно користи
линијски систем и
записује кључеве и
ноте различитог
трајања;
својим речима
описује доживљај
музике у дуру и
молу и музике
различитог
карактера и жанра;
уочава разлику
између дводела и
тродела;
пева и препознаје
задате тонове и
мотиве неутралним
слогом;
по слуху
транспонује
научене песмице
за основни ниво:
мења мелодију
научене песмице;
прави музичке
инструменте од
различитих
материјала
за средњи ниво:
мења и допуњује
мелодију и ритам
научених песмица;
дечјим музичким
инструментима
прати извођење
научене песме али у
групи;
прави музичке
инструменте од
различитих
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Наставна тема

4. МУЗИЧКИ
БОНТОН

Циљеви -садржаји

Слушање и
уважавање извођача

Исходи – по нивоима

Пажљиво слуша и
коментарише
извођење музике
друга-другарице

материјала
за напредни ниво:
смишља мелодију
на текст бројалице
или дечје песмице;
дечјим музичким
инструментима
прати своје
извођење и
извођење друге
деце;
прави музичке
инструменте од
различитих
материјала
за основни ниво:
слуша и уважава
извођача
за средњи и
напредни ниво:
слуша и уважава
извођача;
коментарише
извођење музикер
друга-другарице

ЛИТЕРАТУРА:
Зорислава М. Васиљевић: Музички буквар, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
Јавни наступи:
Јавни час – извођење научених песмица
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4.Програми наставних предмета – основна школа

4.2. ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ
4.2.1. Клавир
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Упознавања са
инструментом
и музичка
писменост

Циљеви - садржаји
-Упознавање са
функционалним
положајем тела за
клавиром и
основама ефикасне
употребе извођачког
апарата.
Упражњавање
једноставних вежби
за телесну
релаксацију
-Вежбе за правилно
ритмизирање.
-Основне врсте
удара: портато,
легато, стакато. Вежбе за гипкост
зглоба (свирање
интервала).
-Динамичке ознаке:
пијано, мецофорте,
форте, крешендо и

Главни предмет – клавир
I
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра (на
крају првог полугодишта),испит на крају
школске године
Исходи – по нивоима
– Ученик/ца
за основни ниво:
описује својим
правилна поставка
речима делове
за иструментом
клавира и начин
добијања тона
за средњи ниво:
на клавиру;
правилна поставка
– Ученик/ца
за инструментом, са
правилно седи за
познавањем
клавиром
елементарне
–Ученик/ца
музичке
примењује основне писмености(
елементе нотне
ноте,трајање нотних
писмености у
вредности)
свирању и
чита нотни текст у за напредни ниво:
виолинском и бас
правилна поставка
кључу;
за инструментом, са
– Ученик/ца
правилном
препознаје основне применом елемената
ознаке за темпо,
музичке писмености
динамику,
,као и применом
понављање,
динамичких,темповс
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
диминуендо.
-Ознаке за темпо:
анданте, модерато,
алегро.
-Појам лука.
-Појам фразе.
-Појам такта,
двотакта, тротакта
са одговарајућим
нагласцима.
-Упознавање
вредности ноте и
паузе као и триоле,
синкопе и
пунктиране ноте.
Читање нота, знаци
за октаве, знаци за
интервале.

2.Вежбице и комади
једногласне и
двогласне фактуре

Почетни рад на
-Ученик/ца нотни
за основни ниво:
развоју спољашњег
текст изводи
нотни текст се
(контролног) и
напамет.
изводи напамет у
унутрашњег
- Ученик/ца
спором темпу
(менталног) слуха,
анализира,препозна
путем учења и
је и примењује
за средњи ниво:
изражајног певања
темповске,
нотни текст се
кратких,
карактерне,
изводи напамет у
једноставних, лаких метричке,
темпу задатом у
песмица (у оквиру
динамичке,
композицији
прве октаве),
акцентне, агогичке
свирања истих
и артикулационе
за напредни ниво:
песмица по слуху
ознаке приликком
нотни текст се
(самостално иу
извођења дела.
изводи напамет са
четири руке, уз
– Ученик/ца у
коришћењем
пратњу наставника) свирању примењује темповских,
и њиховог
динамичке нијансе карактерних,
транспоновања у
и јасно
метричких,
тоналитете са једним диференцира
динамичких,
или два предзнака
мелодијску линију акцентних,
(ово се нарочито
од пратње;
агогичких и
односи на ученике
– Ученик/ца негује артикулационих
који, од почетка,
културу тона;
ознака приликом
испољавају
извођења дела.
натпросечне
слуховне
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
артикулацију и
ких,агогичких
опише их својим
ознака.
речима;

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. Лествице

4.Дела слободне
форме (комади,
сонатине, полифоне
композиције)

Циљеви - садржаји
способности. Развој
слуха,
оспособљеност
ученика за прве
извођачке кораке.
Развојање музичке
имагинације у
складу са
потенцијалом.
-Унапређивање
пијанистичке
технике и
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке
– Подметање палца
и брзо низање и
промену
прсторедних група;
– Повећање распона
шаке.
-Рад на развијању
музичке фантазије
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја,
примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за

Исходи – по нивоима

Ученик/ца
репродукује дурске
скале по квинтном
кругу (почевши од
тона ЦЕ) до четири
повисилице у
размаку једне
октаве, у
четвртинама, у
паралелном
и супротном смеру
од истог тона.
-Ученик/ца изводи
дурски трозвук
разложено и
истовремено –
основни положај и
два обртаја
трогласно у
четвртинама.

за основни ниво:
елементи лествице
се изводе у спором
темпу са
уједначеним радом
прстију

-Ученик/ца нотни
текст изводи
напамет.
- Ученик/ца
анализира,препозна
је и примењује
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке,
акцентне, агогичке
и артикулационе

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
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за средњи ниво:
елементи лествице
се изводе у брзом
темпу са
уједначеним радом
прстију
за напредни ниво:
елементи лествице
се изводе у брзом
темпу са употребом
динмичког
нијансирања.

за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији
за напредни ниво:
83
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања

Исходи – по нивоима
ознаке приликком
нотни текст се
извођења дела.
изводи напамет са
– Ученик/ца у
коришћењем
свирању примењује темповских,
динамичке нијансе карактерних,
и јасно
метричких,
диференцира
динамичких,
мелодијску линију акцентних,
од пратње;
агогичких и
– Ученик/ца негује артикулационих
културу тона;
ознака приликом
извођења дела.

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
Дурске скале по квинтном кругу (почевши од тона ЦЕ) до четири
повисилице у размаку једне октаве, у четвртинама, у паралелном
и супротном смеру од истог тона.
Дурски трозвук разложено и истовремено – основни положај и
два обртаја трогласно у четвртинама.
2. КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ
- Ј. Кршић, М. Петровић, Бајер, Николајев, ГЊЕСИН, Артоболевска, Томсон и
сличне.
Етида и виртуозне КОМПОЗИЦИЈЕ
- Диверное: Основне вежбе за клавир, оп. 76
- Лешхорн: мелодичне етиде, оп. 192
- Черни: Етиде, оп. 139 и Етиде, оп. 599
- Друге етиде или виртуозне композиције.
КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ– Гњесина: Клавирска абецеда, избор
- Чајковски: Дечји албум, оп. 39
- Мајкапар: 24 лаке композиције, оп. 16
- Гречанинов: Оп. 99
- Шуман: Албум за младеж, оп. 68
- Друге композиције сличне тежине.

Обавезни минимум програма:
Смотра на крају првог полугодишта:
84

– лествице и трозвуци по програму
– тридесетпет композиција – вежбе, етиде и разни
комади.
-Једна лествица по избору из програма предвиђеног
за овај разред
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4.Програми наставних предмета – основна школа

Смотра на крају другог полугодишта:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке
технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Уједначен рад

- Смотра не подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида или композиција виртуозних
извођачких захтева
-Две композиција по слободном избору
- Смотра не подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске године

Главни предмет – клавир
II
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра (на
крају првог полугодишта),испит на крају
школске године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује молске
уједначен рад
лествицедо по
прстију леве и
квинтном кругу
десне руке са
(почевши од тона а)
тачним тоновима и
до четири
правилним
повисилице, у размаку прсторедом у
октаве у паралелном и спором темпу;
супротном кретању,
кроз две октаве.
за средњи ниво:
-Ученик/ца свира
са тачним
трозвук у паралелном тоновима,
кретању кроз две
правилним
октаве,завршетак
прсторедом и
секстакордом
јасном
- Ученик/ца повезује
артикулацијом у
прсторедне групе
умереном темпу;
подметањем и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
прстију десне и леве
и руке
– Подметање палца
и брзо низање и
промену
прсторедних група;
– Повећање распона
шаке.

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
-Пет етида или
за основни ниво:
пијанистичке
композиција
нотни текст се
технике
виртуозних захтева.
изводи напамет у
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
спором темпу
на даљем развоју
текст изводи напамет.
извођачког апарата,
- Ученик/ца
за средњи ниво:
путем савладавања
анализира,препознаје нотни текст се
свих врста
и примењује
изводи напамет у
техничких захтева
темповске,
темпу задатом у
(прилагођеним
карактерне, метричке, композицији и са
индивидуалним
динамичке, акцентне, тачном и
могућностима
агогичке и
прецизном
ученика)
артикулационе ознаке употребом
- Развијање слушне
приликком извођења
педализације
контроле код
дела.
ученика при
-Ученик/ца је
за напредни ниво:
функционисању
фокусиран на тачну и нотни текст се
моторног апарата у
прецизну примену
изводи напамет са
сврху постизања
педализације.
коришћењем
вишег ступња
– Ученик/ца у
темповских,
виртуозитета.
свирању примењује
карактерних,
-Рад на поступку
динамичке нијансе и
метричких,
свесног меморисања јасно диференцира
динамичких,
музичког дела.
мелодијску линију од акцентних,
-Оспособљавање за
пратње;
агогичких и
брзо препознавање и – Ученик/ца негује
артикулационих
разумевање
културу тона;
ознака приликом
најважнијих
извођења дела,као
темповских,
и тачном и
карактерних,
прецизном
метричких,
употребом
динамичких,
педализације
акцентних,
агогичких и
артикулационих
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
пребацивањем палца
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање
пажње изучавању
композиција
полифоне структуре
- Изграђивање
технике двогласа у
полифоним
композицијама
- Шире упознавање
са елементима
полифоније –
Држани тонови,
свирање двохвата,
истицање гласова,
динамизирање
деоница
-Детаљнији рад на
елементима
полифоније – глас,
тема, имитација, одговор,
инверзија, инвенција
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и

Исходи – по нивоима

-Две полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца у
свирању примењује
динамичке нијансе и
јасно диференцира
мелодијску линију од
пратње;
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

4. Цикличне
композиције

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем
знања о музичким
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања
стеченог теоретског
знања и личне
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања

5. Дела
програмског
88

Исходи – по нивоима

-Два прва става из
за основни ниво:
различитих
нотни текст се
сонатина(соната) или изводи напамет у
први став из једне
спором темпу
сонатине(сонате) и
једне варијације или
за средњи ниво:
два циклуса
нотни текст се
варијација
изводи напамет у
-Ученик/ца нотни
темпу задатом у
текст изводи напамет. композицији и са
- Ученик/ца
тачном и
анализира,препознаје прецизном
и примењује
употребом
темповске,
педализације
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне, за напредни ниво:
агогичке и
нотни текст се
артикулационе ознаке изводи напамет са
приликком извођења
коришћењем
дела.
темповских,
-Ученик/ца је
карактерних,
фокусиран на тачну и метричких,
прецизну примену
динамичких,
педализације.
акцентних,
– Ученик/ца у
агогичких и
свирању примењује
артикулационих
динамичке нијансе и
ознака приликом
јасно диференцира
извођења дела,као
мелодијску линију од и тачном и
пратње;
прецизном
– Ученик/ца негује
употребом
културу тона;
педализације
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;
-Рад на развијању
-Једна композиција за за основни ниво:
музичке фантазије
четвороручно свирање нотни текст се
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема
садржаја

Циљеви - садржаји
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја,
примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
-Свирање у дуу.

Исходи – по нивоима
-Пет композиција по
изводи напамет у
слободном избору
спором темпу
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет. за средњи ниво:
- Ученик/ца
нотни текст се
анализира,препознаје изводи напамет у
и примењује
темпу задатом у
темповске,
композицији и са
карактерне, метричке, тачном и
динамичке, акцентне, прецизном
агогичке и
употребом
артикулационе ознаке педализације
приликком извођења
дела.
за напредни ниво:
-Ученик/ца је
нотни текст се
фокусиран на тачну и изводи напамет са
прецизну примену
коришћењем
педализације.
темповских,
– Ученик/ца у
карактерних,
свирању примењује
метричких,
динамичке нијансе и
динамичких,
јасно диференцира
акцентних,
мелодијску линију од агогичких и
пратње;
артикулационих
– Ученик/ца негује
ознака приликом
културу тона;
извођења дела,као
– Ученик/ца
и тачном и
препознаје
прецизном
конструкцију дела и
употребом
својим речима објасни педализације
значења термина
музичке форме;
-Ученик/ца свира у
дуу са наставником
или са другим
учеником.

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Молске скале по квинтном кругу до четири повисилице (почевши од тона А) у осминама у размаку две октаве, паралелно.
-Трозвуци, разложено и истовремено, у размаку две октаве –
завршетак секстакордом.
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
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– Јела Кршић: Клавирска читанка за други разред
– М. Лили Петровић Школица за клавир Ниво Ц
– М. Лили Петровић Канон за почетнике
– Диверноа: Оп. 176
– Лемоан: Дечије етиде оп. 37
– Гњесина: Мале етиде, I део
– Беренс: Оп. 70
– Черни: Оп. 139, 24 етиде
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
М. Живковић: Међумурје мало, Текла вода Карашица
– Лаковицкаја: Редакција зборника полифоних композиција
(Хендл, Корели, Кригер и други)
– Ј. С. Бах: Мале композиције, избор лакших
– Хендл: Избор композиција у редакцији Јеле Кршић
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Избор сонатина: Ванхал, Хаслингер, Плејел, Бетовен, Хор,
Рајнеке. Сонатине домаћих аутора и других композитора одговарајуће тежине
– Збирка „Наши композитори за младе пијанисте
5.ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
З. Христић: Тачкице
– Р. Петровић: Игра, Украјинска игра
– С. Хофман: Две басне
– Б. Предић: Прича моје лутке
– М. Тајчевић: За мале
– В. Миланковић: Дечје приче, 25 мијатура за I и II разред
– Избор лаких композиција (Просвета, Београд)
– Шуман: Оп. 68
– Гречанинов: Оп. 99
– Гедике: Оп. 36
– Гурлит: Оп. 82
– Раули: Оп. 36 и 37
– Б. Барток: За децу – Клавирска музика за почетнике, Микрокосмос I, избор
– Мајкапар: 24 лаке композиције оп. 16
– Кабалевски: Оп. 30
– Скот: Кутија играчака
– И друге композиције одговарајуће тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ
– Дијабели: Две сонатине.
– Стравински: Пет малих комада.
– Беренс: Мелодијске вежбе.
– Ржиковски: Од ступња ступњу, Сонатина, оп. 79.
– Бинг: Из дечјег света.
– И друге композиције одговарајуће тежине
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4.Програми наставних предмета – основна школа

Обавезни минимум програма:

Смотра на крају првог полугодишта:

Смотра на крају другог полугодишта:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке
технике

-Молске лествице до четири повисилице по
квинтном кругу почевши од тона а
-две полифоне композиције
-два става из различитих сонатина(соната)
или један став сонатине(сонате) и једне
варијације
-десет композиција по слободном избору од
чега обавезно пет виртуозног
карактера(етиде и композиције виртуозних
захтева)
- једна композиција за четвороручно
свирање
-Једна лествица по избору из програма
предвиђеног за овај разред
- Смотра не подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида или композиција виртуозних
извођачких захтева
-Две композиција по слободном избору
- Смотра не подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – клавир
III
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра (на
крају првог полугодишта),испит на крају
школске године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује дурске
уједначен рад
лествицедо по
прстију леве и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке
– Подметање палца
и брзо низање и
промену
прсторедних група;
– Повећање распона
шаке.

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
-Пет етида или
за основни ниво:
пијанистичке
композиција
нотни текст се
технике
виртуозних захтева.
изводи напамет у
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
спором темпу
на даљем развоју
текст изводи напамет.
извођачког апарата,
- Ученик/ца
за средњи ниво:
путем савладавања
анализира,препознаје нотни текст се
свих врста
и примењује
изводи напамет у
техничких захтева
темповске,
темпу задатом у
(прилагођеним
карактерне, метричке, композицији и са
индивидуалним
динамичке, акцентне, тачном и
могућностима
агогичке и
прецизном
ученика)
артикулационе ознаке употребом
- Развијање слушне
приликком извођења
педализације
контроле код
дела.
ученика при
-Ученик/ца је
за напредни ниво:
функционисању
фокусиран на тачну и нотни текст се
моторног апарата у
прецизну примену
изводи напамет са
сврху постизања
педализације.
коришћењем
вишег ступња
– Ученик/ца коригује
темповских,
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Исходи – по нивоима
квартном кругу
десне руке са
(почевши од тона
тачним тоновима и
ЕФ)до четири
правилним
предзнака, у размаку
прсторедом у
октаве у паралелном и спором темпу;
супротном кретању,
кроз две октаве.
за средњи ниво:
-Ученик/ца изводи
са тачним
хроматске лествице у тоновима,
размаку октаве
правилним
паралелно, кроз две
прсторедом и
октаве.
јасном
-Ученик/ца свира
артикулацијом у
трозвук у паралелном умереном темпу;
кретању кроз две
октаве
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
виртуозитета.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

Исходи – по нивоима
лоше извођење у току карактерних,
свирања;
метричких,
– Ученик/ца у
динамичких,
свирању примењује
акцентних,
динамичке нијансе и
агогичких и
јасно диференцира
артикулационих
мелодијску линију од ознака приликом
пратње;
извођења дела,као
– Ученик/ца негује
и тачном и
културу тона;
прецизном
– Ученик/ца
употребом
препознаје
педализације
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање
пажње изучавању
композиција
полифоне структуре
- Изграђивање
технике двогласа у
полифоним
композицијама
- Шире упознавање
са елементима
полифоније –
Држани тонови,
свирање двохвата,
истицање гласова,
динамизирање
деоница
-Детаљнији рад на
елементима
полифоније – глас,
тема, имитација, одговор,
инверзија, инвенција
-Рад на поступку

-Две полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца у
свирању примењује
динамичке нијансе и
јасно диференцира
мелодијску линију од
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

4. Цикличне
композиције

-Радити на
-Два прва става из
за основни ниво:
професионалном
различитих
нотни текст се
приступу делу,
сонатина(соната) или изводи напамет у
проширивањем
први став из једне
спором темпу
знања о музичким
сонатине(сонате) и
облицима и епохама једне варијације или
за средњи ниво:
уз континуиран
два циклуса
нотни текст се
процес повезивања
варијација
изводи напамет у
стеченог теоретског -Ученик/ца нотни
темпу задатом у
знања и личне
текст изводи напамет. композицији и са
извођачке праксе.
- Ученик/ца
тачном и
-Рад на поступку
анализира,препознаје прецизном
свесног меморисања и примењује
употребом
музичког дела.
темповске,
педализације
-Оспособљавање за
карактерне, метричке,
брзо препознавање и динамичке, акцентне, за напредни ниво:
разумевање
агогичке и
нотни текст се
најважнијих
артикулационе ознаке изводи напамет са
темповских,
приликком извођења
коришћењем
карактерних,
дела.
темповских,
метричких,
-Ученик/ца је
карактерних,
динамичких,
фокусиран на тачну и метричких,
акцентних,
прецизну примену
динамичких,
агогичких и
педализације.
акцентних,
артикулационих
– Ученик/ца у
агогичких и
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Исходи – по нивоима
пратње;
акцентних,
– Ученик/ца негује
агогичких и
културу тона;
артикулационих
– Ученик/ца
ознака приликом
препознаје
извођења дела,као
конструкцију дела и
и тачном и
својим речима објасни прецизном
значења термина
употребом
музичке форме;
педализације

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања

5. Дела
програмског
садржаја

Наставак рада на
развијању музичке
фантазије
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја,
примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
-Свирање у дуу.

Исходи – по нивоима
свирању примењује
артикулационих
динамичке нијансе и
ознака приликом
јасно диференцира
извођења дела,као
мелодијску линију од и тачном и
пратње;
прецизном
– Ученик/ца негује
употребом
културу тона;
педализације
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;
-Једна композиција за за основни ниво:
четвороручно свирање нотни текст се
-Пет композиција по
изводи напамет у
слободном избору
спором темпу
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет. за средњи ниво:
- Ученик/ца
нотни текст се
анализира,препознаје изводи напамет у
и примењује
темпу задатом у
темповске,
композицији и са
карактерне, метричке, тачном и
динамичке, акцентне, прецизном
агогичке и
употребом
артикулационе ознаке педализације
приликком извођења
дела.
за напредни ниво:
-Ученик/ца је
нотни текст се
фокусиран на тачну и изводи напамет са
прецизну примену
коришћењем
педализације.
темповских,
– Ученик/ца у
карактерних,
свирању примењује
метричких,
динамичке нијансе и
динамичких,
јасно диференцира
акцентних,
мелодијску линију од агогичких и
пратње;
артикулационих
– Ученик/ца негује
ознака приликом
културу тона;
извођења дела,као
– Ученик/ца
и тачном и
препознаје
прецизном
конструкцију дела и
употребом
својим речима објасни педализације
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
значења термина
музичке форме;
-Ученик/ца свира у
дуу са наставником
или са другим
учеником.

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Дурске скале по квартном кругу до четири предзнака (почевши од тона ЕФ) у распону две октаве у осминама паралелно и
супротно.
-Хроматске скале у распону две октаве, паралелно.
-Трозвук четворогласно кроз две октаве разложено.
-Читање с листа лаганих вежби, одвојено и заједно.
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Јела Кршић: Клавирска вежбанка за трећи разред
– Лемоан: Дечје етиде оп. 37
– Черни: Оп. 849, избор
– Бертини: 25 етида оп. 100, избор
– Диверноа оп. 176
– Гедике: Оп. 32 и 47, број 5, 6 и 8
– Лак: Оп. 172
Друге етиде одговарајуће тежине.
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Ј. С. Бах: Мале композиције
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Иванов – Радкевич: Осам полифоних двогласних комада, избор
– Хендл: Избор композиција, у редакцији Јеле Кршић
– Педагошки репертоар за децу – Кригер, Кунау, Пахелбел,
Фишер, Фробергер
Друге композиције одговарајуће тежине.
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Клементи, Дијабели, Кулау, Дусик, Хајдн (лакше) као и сонатине домаћих и других аутора одговарајуће тежине.
– Гњесина: Тема и шест малих варијација
– Кабалевски оп. 51: Варијације Ефдур
– Сорокин: Тама са варијацијама амол
– Кулау: Варијације Гедур
5.ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
– Кршић и Шишмановић: Збирка Наши композитори за младе
пијанисте
– Логар, Рајичић и Илић: За мале клавиристе
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– Рајичић: Дечја збирка, избор
– Тајчевић: Дјеци и I мала свита
– Душан Радић: Рондино
– ЛоткаКалински:
Међумурје мало
– Шкерјанц: 24 прелудијума, избор лакших
– Р. Мац: Стара ура игра полку
– Чајковски: Албум за младе, оп. 39, избор
– Шуман: Албум за младе, оп. 68, избор
– Б. Барток: Деци, Микрокосос II
– Гречанинов: Дечја књига оп. 98
– О. Шин: Од јутра до сумрака
– Шите: Из веселог дечјег доба, избор
– Хајдн: Мале игре, избор
– Моцарт: 14 дечјих композиција
– Скот: Животиње, избор
– Сарауер: Слике из дечјег доба
– Хачатуријан: Андантино
– Лутославски: 12 малих комада
– Мајкапар оп. 33: Минијатуре
– Вилалобос: Изабрани лаки комади
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Раули: 19 малих комада, избор
– Поцоли: Мали комади
– И друге композиције одговарајуће тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ
– Дијабели: Две сонатине.
– Стравински: Пет малих комада.
– Беренс: Мелодијске вежбе.
– Ржиковски: Од ступња ступњу, Сонатина, оп. 79.
– Бинг: Из дечјег света.
– И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма:

-Дурске лествице до четири предзнака по
квартном кругу почевши од тона ЕФ
-две полифоне композиције
-два става из различитих сонатина(соната)
или један став сонатине(сонате) и једне
варијације или два циклуса варијација
-десет композиција по слободном избору од
чега обавезно пет виртуозног
карактера(етиде и композиције виртуозних
захтева)
- једна композиција за четвороручно
свирање
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-Једна лествица по избору из програма
предвиђеног за овај разред
- Смотра не подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида
-Једна полифона композиција
-Први став сонатине или варијације
-Једна композиција по слободном избору
- Испит подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице
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Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке
технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост

Главни предмет – клавир
IV
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера у првом полугодишту ),испит на
крају школске године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује молске
уједначен рад
лествицедо по
прстију леве и
квартном кругу
десне руке са
(почевши од тона
тачним тоновима и
ДЕ)до пет предзнака у правилним
размаку октаве у
прсторедом у
паралелном и
спором темпу;
супротном кретању, у
шеснаестинама, кроз
за средњи ниво:
четири октаве.
са тачним
-Ученик/ца изводи
тоновима,
хроматске лествице у правилним
размаку октаве
прсторедом и
паралелно, у
јасном

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке
– Јачање прстију
(нарочито 4. и 5.
прста);
– Подметање палца
и брзо низање и
промену
прсторедних група;
– Повећање распона
шаке.
Припремне вежбе за
веће интервале.

Исходи – по нивоима
шеснаестинаартикулацијом у
ма кроз четири октаве. умереном темпу;
-Ученик/ца свира
велико разлагање
за напредни ниво:
трозвука (арпеђо) у
са тачним
паралелном кретању
тоновима,
кроз
правилним
две октаве у
прсторедом, јасном
шеснаестинама.
артикулацијом и
-Ученик/ца изводи
динамичким
велико разлагање
нијансирањем у
доминантног и
брзом темпу.
умањеног септакорда,
кроз
две октаве паралелно
у шеснаестинама.

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
пијанистичке
технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата,
путем савладавања
свих врста
техничких захтева
(прилагођеним
индивидуалним
могућностима
ученика)
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Рад на поступку
свесног меморисања

-Пет етида или
композиција
виртуозних захтева.
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца коригује
лоше извођење у току
свирања;
– Ученик/ца у
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање
-Две полифоне
за основни ниво:
пажње изучавању
композиције
нотни текст се
композиција
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
полифоне структуре текст изводи напамет. спором темпу
- Изграђивање
- Ученик/ца
технике двогласа у
анализира,препознаје за средњи ниво:
полифоним
и примењује
нотни текст се
композицијама
темповске,
изводи напамет у
-Детаљнији рад на
карактерне, метричке, темпу задатом у
елементима
динамичке, акцентне, композицији и са
полифоније – глас,
агогичке и
тачном и
тема, имитациартикулационе ознаке прецизном
ја, одговор,
приликком извођења
употребом
инверзија, инвенција дела.
педализације
-Рад на поступку
-Ученик/ца је
свесног меморисања фокусиран на тачну и за напредни ниво:
музичког дела.
прецизну примену
нотни текст се
-Оспособљавање за
педализације.
изводи напамет са
брзо препознавање и – Ученик/ца у
коришћењем
разумевање
свирању примени
темповских,
најважнијих
динамичке нијансе и
карактерних,
темповских,
јасно диференцира
метричких,
карактерних,
мелодијску линију од динамичких,
метричких,
пратње;
акцентних,
динамичких,
– Ученик/ца негује
агогичких и
акцентних,
културу тона;
артикулационих
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100

Исходи – по нивоима
свирању примени
акцентних,
динамичке нијансе и
агогичких и
јасно диференцира
артикулационих
мелодијску линију од ознака приликом
пратње;
извођења дела,као
– Ученик/ца негује
и тачном и
културу тона;
прецизном
– Ученик/ца
употребом
препознаје
педализације
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

Исходи – по нивоима
– Ученик/ца
ознака приликом
препознаје
извођења дела,као
конструкцију дела и
и тачном и
својим речима објасни прецизном
значења термина
употребом
музичке форме;
педализације

4. Цикличне
композиције

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем
знања о музичким
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања
стеченог теоретског
знања и личне
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања

-Два прва става из
различитих
сонатина(соната) или
први став из једне
сонатине(сонате) и
једне варијације или
два циклуса
варијација
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца у
свирању примени
динамичке нијансе и
јасно диференцира
мелодијску линију од
пратње;
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

5. Дела
програмског
садржаја

Наставак рада на
развијању музичке
фантазије
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја,
примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
-Полиритмија –
решавање основних
проблема.

Исходи – по нивоима
значења термина
музичке форме;
-Једна композиција за за основни ниво:
четвороручно свирање нотни текст се
-Пет композиција по
изводи напамет у
слободном избору
спором темпу
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет. за средњи ниво:
- Ученик/ца
нотни текст се
анализира,препознаје изводи напамет у
и примењује
темпу задатом у
темповске,
композицији и са
карактерне, метричке, тачном и
динамичке, акцентне, прецизном
агогичке и
употребом
артикулационе ознаке педализације
приликком извођења
дела.
за напредни ниво:
-Ученик/ца је
нотни текст се
фокусиран на тачну и изводи напамет са
прецизну примену
коришћењем
педализације.
темповских,
– Ученик/ца у
карактерних,
свирању примени
метричких,
динамичке нијансе и
динамичких,
јасно диференцира
акцентних,
мелодијску линију од агогичких и
пратње;
артикулационих
– Ученик/ца негује
ознака приликом
културу тона;
извођења дела,као
– Ученик/ца
и тачном и
препознаје
прецизном
конструкцију дела и
употребом
својим речима објасни педализације
значења термина
музичке форме;

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Молске скале по квартном кругу (почевши од тона ДЕ) до пет
предзнака кроз четири октаве у шеснаестинама, у паралелном
кретању.
-Хроматске скале кроз четири октаве у шеснаестинама, у паралелном кретању.
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-Велико разлагање трозвука (арпеђо) у осминама, кроз две октаве.
-Доминантни и умањени септакорд (арпеђо) у осминама, кроз две октаве.
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Јела Кршић: Клавирска хрестоматија за IV разред
– Беренс: Оп. 61, I и II свеска, избор од бројева 2, 3, 8, 10, 13,15,
16, 19 и 21
– Черни: Оп. 849, избор од бројева 13, 15, 25 и 26
– Черни: Оп. 299, I и II свеска, избор од бројева 1, 2, 4, 5, 8,11,
12, 13, 14, 15, 17, 18 и 20
– Хелер: Етиде I и II свеска, оп. 47, сизбор
– Друге етиде одговарајуће тежине.
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми (6 и 12), избор
– Хендл: Избор композиција, у редакцији Јеле Кршић
– Глинка: Четири двогласне фуге
– Мјасковски оп. 78: Двогласне фуге демол
и гемол
– Друге полифоне композиције
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Хајдн: Сонатине и сонате
– Моцарт: Бечке сонатине
– Кулау: Сонатине – теже
– Клементи: Сонатине
– Бетовен: Сонатина оп. 49, Гедур
– Кабалевски: Варијације демол
на словачку тему
– Николајев: Мале варијације у класичном стилу
– Мајкапар: Варијације на руску тему оп. 8
– Бетовен: Варијације Ефдур
на швајцарску тему
– Друге варијације по избору.
5.ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
– Рајичић: Свита демол,
Мала клавирска свита
– Ј. Бандур: Успаванка
– М. Тајчевић: Дјеци, II мала свита
– Наши композитори за младе пијанисте.
– ЛоткаКалински:
Стари далматински плесови
– Козина: Дивертимента
– Готовац: Минијатуре
– Григ: Лирски комади, избор
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– Кабалевски: Дечје композиције, избор
– Черепњин: Десет веселих комада, избор
– Гречанинов: Оп. 99–119, 123, 127, избор
– Шуман: Албум за младе, избор, Сонатина Гедур
– Прокофјев: Музика за децу
– Дворжак: Два бисера
– Мусоргски: Суза
– Кулак: Дечји живот
– Шостакович: Игра лутака, избор
– Карганов: Албум за младе, оп. 21, избор
– Пахуљски: Прелудијум цемол
– Глијер оп. 31: Дванаест лаких комада
– Скарлати: Пет лаких комада
– Драгои: Минијатуре
– Кодаљ: Дечје игре
– Бетовен: За Елизу
– И друге композиције одговарајуће тежине
-Молске лествице до пет предзнака по
квартном кругу почевши од тона де
-две полифоне композиције
-два става из различитих сонатина(соната)
или један став сонатине(сонате) и једне
варијације или два циклуса варијација
-десет композиција по слободном избору од
чега обавезно пет виртуозног
карактера(етиде и композиције виртуозних
захтева)
-једна композиција домаћег аутора
-Једна лествица по избору из програма
предвиђеног за овај разред
-Једна виртуозна етида
- Смотра подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида
-Једна полифона композиција
-Први став сонате
-Једна композиција по слободном избору
- Испит подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
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план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке
технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера у првом полугодишту ),испит на
крају школске године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и
уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку октаве у
десне руке са
паралелном и
тачним тоновима и
супротном кретању, у правилним
шеснаестинама, кроз
прсторедом у
четири октаве.
спором темпу;
-Ученик/ца изводи
хроматске лествице у за средњи ниво:
размаку октаве
са тачним
паралелно, у
тоновима,
шеснаестинаправилним
ма кроз четири октаве. прсторедом и
-Ученик/ца свира
јасном
велико разлагање
артикулацијом у
трозвука (арпеђо) у
умереном темпу;
паралелном кретању
кроз
за напредни ниво:
четири октаве у
са тачним
шеснаестинама.
тоновима,
-Ученик/ца изводи
правилним
велико разлагање
прсторедом, јасном
доминантног и
артикулацијом и
умањеног септакорда, динамичким
кроз
нијансирањем у
четири октаве
брзом темпу.
паралелно у
шеснаестинама.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

105

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема
2. Виртуозне
композиције

3. Полифоне
композиције
106

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке
технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата,
путем савладавања
свих врста
техничких захтева
(прилагођеним
индивидуалним
могућностима
ученика)
- Развијање слушне
контроле код
ученика при
функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

Исходи – по нивоима
-Пет етида или
за основни ниво:
композиција
нотни текст се
виртуозних захтева.
изводи напамет у
спором темпу
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца коригује
лоше извођење у току
свирања;
– Ученик/ца у
свирању примени
динамичке нијансе и
јасно диференцира
мелодијску линију од
пратње;
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;

за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

-Посвећивање
-Две полифоне
за основни ниво:
пажње изучавању
композиције
нотни текст се
композиција
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
полифоне структуре
-Детаљнији рад на
елементима
полифоније – глас,
тема, имитација, одговор,
инверзија, инвенција
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
или певања

Исходи – по нивоима
текст изводи напамет. спором темпу
- Ученик/ца
анализира,препознаје за средњи ниво:
и примењује
нотни текст се
темповске,
изводи напамет у
карактерне, метричке, темпу задатом у
динамичке, акцентне, композицији и са
агогичке и
тачном и
артикулационе ознаке прецизном
приликком извођења
употребом
дела.
педализације
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
прецизну примену
нотни текст се
педализације.
изводи напамет са
– Ученик/ца у
коришћењем
свирању примени
темповских,
динамичке нијансе и
карактерних,
јасно диференцира
метричких,
мелодијску линију од динамичких,
пратње;
акцентних,
– Ученик/ца негује
агогичких и
културу тона;
артикулационих
– Ученик/ца
ознака приликом
препознаје
извођења дела,као
конструкцију дела и
и тачном и
својим речима објасни прецизном
значења термина
употребом
музичке форме;
педализације

4. Цикличне
композиције

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем
знања о музичким
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања
стеченог теоретског
знања и личне
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за

-Два прва става из
различитих
сонатина(соната) или
први став из једне
сонатине(сонате) и
једне варијације или
ва циклуса варијација
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
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Наставна тема

5. Дела
програмског
садржаја

108

Циљеви - садржаји
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања

Исходи – по нивоима
агогичке и
за напредни ниво:
артикулационе ознаке нотни текст се
приликком извођења
изводи напамет са
дела.
коришћењем
-Ученик/ца је
темповских,
фокусиран на тачну и карактерних,
прецизну примену
метричких,
педализације.
динамичких,
– Ученик/ца у
акцентних,
свирању примени
агогичких и
динамичке нијансе и
артикулационих
јасно диференцира
ознака приликом
мелодијску линију од извођења дела,као
пратње;
и тачном и
– Ученик/ца негује
прецизном
културу тона;
употребом
– Ученик/ца
педализације
препознаје
конструкцију дела и
својим речима објасни
значења термина
музичке форме;
Наставак рада на
-Једна композиција за за основни ниво:
развијању музичке
четвороручно свирање нотни текст се
фантазије
-Пет композиција по
изводи напамет у
подстицајним
слободном избору
спором темпу
разговорима
-Ученик/ца нотни
поједностављеног
текст изводи напамет. за средњи ниво:
садржаја,
- Ученик/ца
нотни текст се
примереног
анализира,препознаје изводи напамет у
учениковом узрасту и примењује
темпу задатом у
-Рад на поступку
темповске,
композицији и са
свесног меморисања карактерне, метричке, тачном и
музичког дела.
динамичке, акцентне, прецизном
-Оспособљавање за
агогичке и
употребом
брзо препознавање и артикулационе ознаке педализације
разумевање
приликком извођења
најважнијих
дела.
за напредни ниво:
темповских,
-Ученик/ца је
нотни текст се
карактерних,
фокусиран на тачну и изводи напамет са
метричких,
прецизну примену
коришћењем
динамичких,
педализације.
темповских,
акцентних,
– Ученик/ца у
карактерних,
агогичких и
свирању примени
метричких,
артикулационих
динамичке нијансе и
динамичких,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
ознака у нотном
тексту и
континуиран рад на
развоју вештине
спретног свирања
-Полиритмија –
решавање основних
проблема.
-Свирање у
клавирском дуу.

Исходи – по нивоима
јасно диференцира
акцентних,
мелодијску линију од агогичких и
пратње;
артикулационих
– Ученик/ца негује
ознака приликом
културу тона;
извођења дела,као
– Ученик/ца
и тачном и
препознаје
прецизном
конструкцију дела и
употребом
својим речима објасни педализације
значења термина
музичке форме;
-Ученик/ца свирањем
у клавирском дуу
примењује принцип
узајамног слушања
сарадње

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Шест дурских и шест молских скала у размаку октаве по избору,
у паралелном и супротном кретању, у шеснаестинама, кроз
четири октаве.
-Хроматске скале у паралелном кретању кроз четири октаве, у
шеснаестинама.
-Велико разлагање трозвука (арпеђо) кроз четири октаве, у осминама, паралелно.
– Велико разлагање доминантног и умањеног септакорда (арпеђо), кроз четири октаве у осминама.
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Черни: Оп. 299, III и IV свеска, избор од 21, 22, 24, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 36, 38 и 40
– Крамер и Билов: Етиде I свеска, избор од 1, 2, 6, 8, 10 и 11
– Кршић и Ранковић: Збирка за савлађивање техничких проблема
I и II свеска
– Беренс: Оп. 61, III и IV свеска, избор
– Лешхорн: Оп. 38I и II свеска, избор
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Ј. С. Бах: Двогласне инвенције
– Хендл: Избор композиција
– Јасковки: У старом стилу, оп. 43
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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– Хајдн: Дедур,
Бедур
и Адур
– Хајдн: Прва свеска Адур
бр. 5, Едур
бр. 4 . Цедур
бр. 2, Гедур
бр. 1, Гедур
бр. 8. (редакција Раух)
– Моцарт: Цедур
KV 545, Ефдур
без ознаке, Дедур
KV 283, Есдур
KV 282
– Бетовен: Соната гeмол
оп. 49 и друге сонате
– Бетовен: Шест варијација Гедур
„Нел кор пју нон ми сенто”
– Хајдн: Избор оригиналних композиција
– Вебер: Анданте с варијацијама оп. 3
– Кабалевски: Лаке варијације бр. 3 и 4, оп. 51
– Лукомски: Варијације eфмол
– Сорокин: Песма са варијацијама
– Беркович: Варијације
Друге варијације одговарајуће тежине.
5.ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
– С. Рајичић: Мала свита
– Славенски: Игре и песме са Балкана I и II свеска, избор лакших
– В. Мокрањац: Мала свита
– Кромбхолц: Дан емпромпти
– Кршић и Шишмановић: Наши композитори за младе пијанисте
– Логар: Два менуета
Друга дела одговарајуће тежине.
– Менделсон: Песме без речи, избор
– Григ: Лирски комади, избор
– Шуберт: Два скерца
– Прокофјев: Музика за децу
– Дебиси: Мали црнац
– Дусик: Матине
– Мартину: Лутке, избор лакших
– Душкин: Краљ вилењака, Вашар
– Грациоли: Соната Гедур
– Чимароза: Сонате, избор
– Кабалевски: Оп. 27
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– Лутославски: Народне мелодије
– Б. Барток: За децу, Микрокосмос III и IV свеска
– Пинтарић и Станковић: Композиције за клавир, избор
– ЛоткаКалински:
Мала балканска свита, Сонатина in F
– И друге композиције одговарајуће тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ
– Рајнеке: Оп. 24, Варијације на Бахову сарабанду
– Моцарт: Оригиналне четвороручне композиције – сонате Дедур,
Бедур,
Ефдур,
Цедур
– Фантазија eфмол
– Шуберт: Оригиналне четвороручне композиције – соната
цемол
– Мушковски: Оп. 23
– Јенсен: Оп. 45
– Дворжак: Багателе оп. 47
– Ферстер: Виола адората, Роса мистика
– Ј. К. Бах: Соната Ефдур
– Ј. К. Бах: Мали комади
– Шуман: 12 комада за клавир оп. 85
– И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

-Шест дурских и шест молских лествица и
акорди по програму
-Две полифоне композиције
-Два става из различитих сонатина(соната)
или један став сонатине(сонате) и једне
варијације или два циклуса варијација
-десет композиција по слободном избору од
чега обавезно пет виртуозног
карактера(етиде и композиције виртуозних
захтева)
-једна композиција за четвороручно
свирање
-Једна лествица по избору из програма
предвиђеног за овај разред
-Једна виртуозна етида
- Смотра подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида
-Једна полифона композиција
-Први став сонате
-Једна композиција по слободном избору

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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- Испит подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице
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Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

Главни предмет – клавир
VI
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера у првом полугодишту ),испит на
крају школске године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку октаве у
десне руке са
паралелном и
тачним тоновима и
супротном кретању, у правилним
шеснаестинама, кроз
прсторедом у
четири октаве.
спором темпу;
-Ученик/ца изводи
хроматске лествице у за средњи ниво:
размаку октаве
са тачним
паралелно, у
тоновима,
шеснаестинаправилним
ма кроз четири
прсторедом и
октаве.
јасном
-Ученик/ца свира
артикулацијом у
велико разлагање
умереном темпу;
трозвука (арпеђо) у
паралелном кретању
за напредни ниво:
кроз
са тачним
четири октаве у
тоновима,
шеснаестинама.
правилним
-Ученик/ца изводи
прсторедом,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
велико разлагање
јасном
доминантног и
артикулацијом и
умањеног септакорда, динамичким
кроз
нијансирањем у
четири октаве
брзом темпу.
паралелно у
шеснаестинама.

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата,
путем савладавања
свих врста техничких
захтева
(прилагођеним
индивидуалним
могућностима
ученика)
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

-Пет етида или
композиција
виртуозних захтева.
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.

- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима
објасни значења
термина музичке
форме;
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање пажње
изучавању
композиција
полифоне
структуре(трогласних
и изузетно са
ученицима
натпросечних
способности, лаких
четворогласних)
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

-Две полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима
објасни значења
термина музичке
форме;

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем знања
о музичким
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања
стеченог теоретског
знања и личне

-Два прва става из
различитих соната
или први став из једне
сонате и варијације
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

4. Цикличне
композиције
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Исходи – по нивоима

за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
карактерне, метричке, тачном и
динамичке, акцентне, прецизном
агогичке и
употребом
артикулационе ознаке педализације
приликком извођења
дела.
за напредни ниво:
-Ученик/ца је
нотни текст се
фокусиран на тачну и изводи напамет са
прецизну примену
коришћењем
педализације.
темповских,
– Ученик/ца негује
карактерних,
културу тона;
метричких,
– Ученик/ца
динамичких,
препознаје
акцентних,
конструкцију дела и
агогичких и
својим речима
артикулационих
објасни значења
ознака приликом
термина музичке
извођења дела,као
форме;
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

5. Дела
програмског
садржаја

Наставак рада на
развијању музичке
фантазије
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја, примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном

-Једна композиција
домаћег аутора
-Пет композиција по
слободном избору
-Ученик/цанотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
– Ученик/ца
динамичких,
препознаје
акцентних,
конструкцију дела и
агогичких и
својим речима
артикулационих
објасни значења
ознака приликом
термина музичке
извођења дела,као
форме;
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Шест дурских и шест молских лествица које нису рађене у петом
разреду у размаку октаве у паралелном и супротном кретању, у
шеснаестинама, кроз четири октаве.
-Хроматске лествице у размаку октаве паралелно, у шеснаестинама кроз четири октаве.
-Велико разлагање трозвука (арпеђо) у паралелном кретању кроз
четири октаве у шеснаестинама.
-Велико разлагање доминантног и умањеног септакорда, кроз
четири октаве паралелно у шеснаестинама.
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Черни: Оп. 299, III и IV свеска, теже
– Черни: Оп. 740, I и II свеска, избор 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13,14,
17, 21 и 23
– Крамер и Билов: Етиде I и II свеска, избор од 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 и 30
– Бил: Октавне етиде – лакше
– Лешхорн: Етиде оп. 66, бр. 11, 15, 17, 24 и 28
– Мошковски: Етиде оп. 18, бр. 3, 8, 10 и 11
– Рутхард: Етиде за трилер оп. 40
- Друге еттиде одговарајуће тежине
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Трогласне инвенције, избор
– Ј. С. Бах: Француске свите – лакше, поједини ставови
– Хендл: Избор композиција за клавир
- Друге полифине композиције одговарајуће тежине
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
– Хајдн: Ефдур
бр. 10, Дедур
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бр. 17, емол
бр. 14, Дедур
бр.16,Дедур
бр. 3, Цисмол
(редакција Раух)
– Моцарт: Ефдур
KV 280, Цедур
KV 330, Цедур
KV 309, Ефдур
KV 332, Бедур
KV 333, Дедур
KV 311, Бедур
KV 570, Адур
KV 331,Есдур
KV 282, Гедур
KV 283.
– Бетовен: Варијације Гедур
- Бетовен: Соната у ге-молу, оп. 49, бр. 1, Соната у Ге-дуру, оп. 79
на оригиналну тему
– Беркович: Варијације на тему Паганинија, Варијације на руску
тему
– Кабалевски: Лаке варијације Бедур
оп. 40
– Бетовен: Рондо Цедур,
Багателе оп. 33, Екосезе
– Моцарт: Рондо Дедур,
Фантазија демол
– Хендл: Концерт Ефдур,
I став
– Ј. Кр. Бах: Концер Дедур,
Бедур
I став
Друге сонате и варијације одговарајуће тежине.
5. ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
– Тајчевић: Српске игре
– М. Логар: Композиције за клавир II и III свеска
– Д. Деспић: Сонатина in F
– Наши композитори за младе пијанисте, избор.
– Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана
– З. Јовановић: Минијатуре за клавир I и II свеска, Бела сонатина, Црна сонатина, Мини кончертино, Дечји кончертино
– Тајчевић: Српске игре
– М. Логар: Композиције за клавир II и III свеска
– Д. Деспић: Сонатина in F
– Наши композитори за младе пијанисте, избор.
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– Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана
– З. Јовановић: Минијатуре за клавир I и II свеска, Бела сонатина, Црна сонатина, Мини кончертино, Дечји кончертино
– Шулек: Музика за малишане
– Кунц: Младо лишће, избор
– Шкерјанц: 12 варијација без теме
– Дакен: Кукавица, Ласта
– Рамо: Тамбурен, Два ригодона
– Менделсон: Песме без речи
– Шуман: Албум за младе, избор,
– Григ: Лирски комади III и IV свеска, избор
– Шуберт: Два скерца, Музички тренуци ефмол
и цисмол
– Турина: Минијатуре
– Северак: На одмору
– Черепњин: Багателе
– Гречанинов: Пастели оп. 3I свеска
– Глинка: Тарантела
– Ибер: Истуар, избор
– Казела: 11 дечјих комада, избор
– Галупи: Сонате, избор
– Чимароза: Сонате, избор
– Ј. К. Бах: Сонате
– Регер: 10 малих комада оп. 44
– Хачатуријан: Дечји албум, избор
– Чајковски: Годишња доба, избор лакших
– Бородин: Мала свита
– Дворжак: Силуете оп. 8
– Дворжак: Валцери оп. 54, избор
– Збирка клавирских композиција од XI века до данас: I, II и III
свеска (редакција Ружице Ранковић), избор
– Музика преткласичара, Музика класичара, Музика за клавир,
(редакција Вере Богдановић), избор
– 100 година музике за клавир: I, II, III и IV свеска (редакција
Миланке Мишевић), избор
– Лутке у клавирској музици XX века (редакција Миланке
Мишевић), избор
– И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма:
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-шест дурских и шест молских лествица и
акорди по програму
-две полифоне композиције
-два прва става из различитих соната
-једна композиција домаћег аутора
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-десет композиција по слободном избору од
чега обавезно пет виртуозног
карактера(етиде и композиције виртуозних
захтева)
-Једна лествица по избору из програма
предвиђеног за овај разред
-Једна виртуозна етида
- Смотра подлеже нумеричком начину
оцењивања.
-Једна етида
-Једна полифона композиција
-Први став сонате
-Једна композиција по слободном избору
- Испит подлеже нумеричком начину
оцењивања.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.2. Хармоника
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1.Вежбе
различитих
програмских
садржаја

Циљеви - садржаји
упознавање са
линијским системом,
редоследом линија и
празнина у њему;
виолински и бас
кључ;
упознавање тонских
висина у оба кључа;
различите нотне

Главни предмет – хармоника
I основне
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема
Смотра, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
ученик зна да
за основни ниво:
прочита и тачно на
са тачним тоновима
инструменту
и правилним
интерпретира
прсторедом у
композиције које
спором темпу;
садрже: тонске
за средњи ниво:
висине г-г2 (десна
са тачним тоновима,
рука) и , Ф-е1 (лева
правилним
рука); нотне
прсторедом и јасном
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
вредности (цела
нота, половина,
четвртина, осмина,
триоле) и
одговарајуће паузе
-свирање вежби у
различитим врстама
тактова (4/4, 3/4, 2/4,
3/8, 6/8);
учење различитих
карактера – темпа
(Анданте, Модерато,
Алегро);
упознавање и
овладавање
основним типовима
артикулације
(Легато, Стакато,
Тенуто);
упознавање и
овладавање
основним типовима
динамике (Пиано,
Мецофорте, Форте);
улога регистара у
колоризацији
композиције

2. Скале

учење дурских
лествица (Це-дур,
Ге-дур, Де-дур и Ефдур) кроз једну
октаву са малим
разлагањем трозвука
и свирањем трозвука
симултано

Исходи – по нивоима
вредности (цела
артикулацијом у
нота, половина,
умереном темпу;
четвртина, осмина), за напредни ниво:
карактеристичне
са тачним тоновима,
ритмичке фигуре
правилним
(синкопа, триоле);
прсторедом, јасном
различите врсте така артикулацијом и
(4/4, 3/4, 2/4, 3/8,
динамиком у бржем
6/8);
темпу, без грешака
Ученик препознаје,
разуме ознаке и
изводи композиције
које садрже:
основна темпа и
различите карактере
(Анданте, Модерато,
Алегро),
артикулације
(Легато, Стакато,
Тенуто) и
динамичке захтеве
(Пиано, Мецофорте,
Форте);
употребљава
различите регистре
-ученик познаје
тоналитете Це-дур,
Ге-дур, Де-дур и Ефдур и њихове
предзнаке
изводи лествице
за основни ниво:
паралелно у
са тачним тоновима
четвртинама кроз
и правилним
једну октаву,
прсторедом у
легато, са
спором темпу;
трозвуцима у малом за напредни ниво:
разлагању и
са тачним тоновима
симултано
и правилним
прсторедом у бржем
темпу, без грешака

Литература:
З. Ракић: Хармоника I
В. Вуковић-Терзић: Школа за хармонику I
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А. Факин – Хармоника I
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

– Це-дур, Ге-дур лествице (паралелно у
четвртинама, трозвук-мало разлагање и
симултано);
– тридесет техничких вежби-етида (са
различитим техничким захтевима);
– осам комада, песмица;
- Једна лествица;
- једна етида (или композиција виртуозних
извођачких захтева);
- две композиције по слободном избору

Испит:
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Вежбе и
композиције
различитих
програмских
садржаја

Главни предмет – хармоника
II основне

индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема
Смотра, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
Мотив и реченица;
Ученик свира мотив за основни ниво:
шеснаестина,
и реченицу уз јасно
са тачним тоновима
пунктирана осмина
диференцирање
и правилним
и триоле;
мелодије
прсторедом у
Динамичко
од пратње;
спором темпу;
нијансирање –
свира шеснаестине,
за средњи ниво:
пиано, мецопиано,
пунктиране осмине
са тачним тоновима,
мецофорте, форте,
и триоле;
правилним
крешендо и
примењује основне
прсторедом,
декрешендо;
елементе
артикулацијом и
Легато и интервали; динамичког
динамиком у
Техника леве и десне нијансирања;
средњем темпу
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руке;
Врсте такта:
4/8,2/2,3/2,4/2.
Акцентирање мехом

2. Скале

Це-дур, Ге-дур, Дедур, Еф-дур и
упознавање са а-мол
лествицом
(дурске паралелно у
четвртинама и
осминама; Трозвук,
мало разлагање и
симултано;молска
лествица паралелно
у четвртинама;
трозвук мало
разлагање и
симултано)

свира хармонске
интервале и легато
помоћу заједничког
тона;
усавршава технику
леве и десне руке;
свира у тактовима
4/8,2/2,3/2,4/2;
зна ознаке за темпо:
алегро, андантино,
адађо, ленто;
изводи једноставнија
мелодијска кретања
на обе клавијатуре,
као увод у
полифонију;
примењује
акцентовање тона
мехом;
изводи лествице
паралелно у
четвртинама кроз
једну октаву,
легато, са
трозвуцима у малом
разлагању и
симултано;
такође, изводи а-мол
у четвртинама

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
средњем темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у бржем
темпу, без грешака

Литература:
– З. Ракић: Хармоника за 2.разред основне музичке школе(уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Школа за хармонику, 2.свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику, 2.свеска;
– Л. Међери: Избор композиција за хармонику, 1.свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 1.свеска;
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Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе етиде

Циљеви - садржаји
Усавршавање
технике леве и десне
руке;
свирање
подметањем и
пребацивањем
прстију;
репетиција тона;
украси: дуги и
кратки предудар,
мордент, пралтрилер
и краћи
трилер;
динамичко

– Це-дур, Ге-дур, Де-дур, Еф-дур и а-мол
– петнаест техничких вежби - етида (са
различитим техничким захтевима);
– шест композиција различитих карактера и
садржаја;
- Једна лествица;
- Једна етида (или композиција виртуозних
извођачких захтева);
- Једна полифона композиција;
- Једна композиција по слободном избору
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – хармоника
III основне
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
испољава техничку
за основни ниво:
спретност леве и
са тачним тоновима
десне руке;
и правилним
свира хармонске
прсторедом у
интервале са
спором темпу;
подметањем и
за средњи ниво:
пребацивањем
са тачним тоновима,
прстију десне руке;
правилним
примењује
прсторедом и јасном
репетицију тона
артикулацијом у
десном и левом
умереном темпу;
руком са разним
за напредни ниво:
комбинацијама
са тачним тоновима,
прстореда;
правилним
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нијансирање;
регистри;

2. Композиције
различитих епоха

Упознавање са
различитим епохама
и стиловима;
Упознавање са
различитим
карактерима

3. Скале

Дурске и молске
скале до три
предзнака
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изводи украсе;
динамички јасно
нијансира;
примењује регистре
у односу на стил и
карактер
композиције;
Препознаје епоху
композиције коју
изводи;
Изоди правилну
артикулацију и
динамику у духу
композиције

прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

Изводи лествице
паралелно у четвртинама, осминама и
шеснестинама,
трозвук-мало
разлагање и
симултано

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
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4.Програми наставних предмета – основна школа

Литература:
– З. Ракић: Хармоника за 3. разред основне музичке школе
(уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Школа за хармонику, 3. свеска;
– З. Вукосављев: Избор композиција за хармонику за 3. и 4.
разред – 1. и 2. свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику, 2. свеска;
– Л. Међери: Избор композиција за хармонику, 2. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 2. свеска;
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

– лествице до три предзнака
– десет техничких вежби – етида;
– пет композиција различитих епоха и
садржаја
- Једна лествица;
- Једна етида (или композиција виртуозних
извођачких захтева);
- Једна полифона композиција;
- Једна композиција по слободном избору
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – хармоника
IV основне
индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
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Наставна тема
1. Техничке вежбе етиде

Циљеви - садржаји
-детаљније
упознавање ученика
са орнаментима,
ознакама и начином
интерпретације
-упознавање свих
основних, акордских
и баритон басова
(уколико има
могућности);
Даљи развој технике
леве и десне руке

Исходи – по нивоима
Зна да чита и изводи за основни ниво:
компликованије
са тачним тоновима
орнаменте од
и правилним
пралтрилера и
прсторедом у
мордента;
спором темпу;
зна да чита и изводи за средњи ниво:
све основне и
са тачним тоновима,
акордске басове (и
правилним
баритон уколико
прсторедом и јасном
свира такав
артикулацијом у
инструмент);
умереном темпу;
јасније изводи
за напредни ниво:
артикулацију и
са тачним тоновима,
динамичке нијансе
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

2. Композиције
различитих епоха и
садржаја

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом

3. Циклична
композиција

Упознавање са
вишеставачним
композицијама и

Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
различитим
карактером ставова.
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;

Исходи – по нивоима
задатом темпу са
прсторедом у
тачном динамиком и спором темпу;
артикулацијом;
за средњи ниво:
разликује карактере са тачним тоновима,
и прави јасне
правилним
контрасте међу
прсторедом и јасном
ставовима
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

4. Лествице

Дурске и молске
скале до четири
предзнака

Свира лествице кроз
две октаве у
паралелном и
супротном кретању
у четвртинама,
осминама и
шеснаестинама, а
одговарајуће молске
скале кроз две
октаве у
паралелном кретању
у четвртинама,
осминама и
шеснаестинама;
Дурски и молски
трозвуци
четворогласно у
малом разлагању и
Симултано;
Свира октаве
симултано и
разложено

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

Литература:
– З. Ракић: Хармоника за 4. разред основне музичке школе
(уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и композиција, 1. свеска;
– З. Вукосављев: Избор композиција за хармонику за 3. и 4.
разред – 1. и 2.свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику, 3. свеска;
– Л.Међери: Избор композиција за хармонику, 2. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 2. свеска;
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
– лествице до четири предзнака
– осам техничких вежби-етида;
– четири композиције различитих епоха и
садржаја;
– једна циклична композиција;
- две композиције по слободном избору
1 лествица;
1 етида;
1 полифона композиција;
1 циклична композиција (или две
композиције различитог карактера)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Етиде
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Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
техничких и

Главни предмет – хармоника
V основне
индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти

Исходи – по нивоима
Интерпретира дату
за основни ниво:
композицију тачно,
са тачним тоновима

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у складу
са датом
композицијом;

2. Композиције
различитих епоха и
садржаја

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

3. Циклична
композиција

Упознавање са
вишеставачним
композицијама и
различитим
карактером ставова.
Рад на усавршавању
техничких и

Исходи – по нивоима
ритмично и у датом и правилним
темпу са тачном
прсторедом у
динамиком и
спором темпу;
артикулацијом
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
макро динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом у
тачном динамиком и спором темпу;
артикулацијом
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
задатом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
разликује карактере
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;

Исходи – по нивоима
и прави јасне
правилним
контрасте међу
прсторедом и јасном
ставовима
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

4. Лествице

Дурске и молске
скале до пет
предзнака

Свира лествице кроз
две октаве у
паралелном и
супротном кретању;
дурски и молски
трозвуци у великом
разлагању и
симултано;
доминантни
септакорд у малом
разлагању и
симултано;
октаве
симултано и
разложено

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

Литература:
– З. Ракић: Хармоника за 5. разред основне музичке школе(уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и композиција, 1.и 2. свеска;
– З. Вукосављев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6.
разред – 1. и 2. свеска;
– З. Ракић: Хармоника-албум за младе;
– А.Факин: Марљиви хармоникаш;
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– Л. Међери: Избор композиција за хармонику, 3. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 3. свеска;
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Етиде

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени

– лествице до пет предзнака
– осам техничких вежби-етида;
– четири композиције различитих епоха и
садржаја;
– једна циклична композиција;
- етида и композиција по слободном избору
1 лествица;
1 етида;
1 полифона композиција;
1 циклична композиција
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – хармоника
VI основне
индивидуални
66
2
45 минута
Солфеђо, теорија музике, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
Интерпретира дату
за основни ниво:
композицију тачно,
са тачним тоновима
ритмично и у датом и правилним
темпу са тачном
прсторедом у
динамиком и
спором темпу;
артикулацијом
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у складу
са датом
композицијом;

2. Композиције
различитих епоха и
садржаја

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

3. Циклична
композиција

Упознавање са
вишеставачним
композицијама и
различитим
карактером ставова.
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
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Исходи – по нивоима
артикулацијом и
макро динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом у
тачном динамиком и спором темпу;
артикулацијом, у
за средњи ниво:
духу епохе
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
задатом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
разликује карактере
и прави јасне
контрасте међу
ставовима

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Лествице

Дурске и молске
скале до шест
предзнака

Исходи – по нивоима
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Свира лествице кроз
две октаве у
паралелном и
супротном кретању.
Дурски и молски
трозвуци у малом,
великом разлагању и
симултано.
Доминантни и
умањени септакорди
у малом, великом
разлагању
и симултано кроз
две октаве у
паралелном кретању.
Октаве симултано и
разложено
Хроматска скала у
паралелном кретању.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу

Литература:
– З. Ракић: Хармоника за 6.разред основне музичке школе (уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и композиција, 2. и 3. свеска;
– З. Вукосављев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6.
разред – 1. и 2. свеска;
– З. Ракић: Хармоника – албум за младе;
– А. Факин: Марљиви хармоникаш;
– Л. Међери: Избор композиција за хармонику, 3.свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 3. свеска;
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
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– лествице до шест предзнака
– 6 техничких вежби-етида;
– 4 композиције различитих епоха и
садржаја;
– 1 циклична композиција;
- етида и композиција по слободном избору
1 лествица;
1 етида;
1 полифона композиција;
1 циклична композиција
1 композиција виртуозног карактера
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.3. Гитара
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Наставна тема

Музичка писменост
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Главни предмет – гитара
I
индивидуални
66
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
Упознавање ученика са
основним деловима
инструмента, правилним
седењем и поставком руку

Исходи
Ученик демонстрира
правилано седење за
инструментом, именује
делове инструмента и
демонстрира правилан
положај руку на
инструменту.
за основни ниво:
ученик може самостално да
наведе делове инструмента,
јасно прави разлику узмеђу
правилног и неправилног
седења и држања руку, али
му је готово увек потребна
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Упознавање ученика са
основама музичког писма и
појмовима
карактеристичним за гитару
(називи прстију и ознаке за
прсторед леве и десне руке)

Учење нота на празним
жицама и нотна трајања

Исходи
сугестија професора при
поставци руку или при
седању за инструмент;
за средњи ниво:
самостално наводи делове
инструмента, анализира их и
разуме њихову примену,
анализира и прави разлику
између правилног и
неправилног седења и
држања руку, није му
потребна сугестија
професора при поставци
руку или при држању
инструмента;
за напредни ниво:
дефинише
делове
инструмента, описује их и
објашњава њихову функцију
на инструменту, правилно
користи руке и седи за
инструментом,
процењује
своје држање.
Ученик је у стању да наведе
имена празних жица, називе
прстију леве и десне руке,
јасне су му ознаке за
прсторед
и
примењује
елементе нотне писмености
у свирању.
за основни ниво:
јасна
је
терминологија,
препознаје ознаке, потребна
је помоћ у анализи и
примени кроз нотни текст;
за средњи ниво:
јасна терминологија, описује
и
објашњава
ознаке,
повремено
је
потребна
помоћ у аналази и примени
у нотном тексту;
за напредни ниво:
самостално
влада
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Наставна тема

Циљеви

Исходи
терминологијом, анализом и
применом
прстореда,
самостално
конструише
прсторед, процењује га и
даје сугестије.
Ученик препознаје, именује
објашњава и примењује
/свира различита нотна
трајања на празним жицама.
за основни ниво:
уз сугестије професора,
препознаје ноте на празним
жицама, објашњава нотна
трајања, потребно га је
подстакнути да увиди везу
нотних вредности и нота
нота
у
концертном
програму;
за средњи ниво:
самостално препознаје ноте
на
празним
жицама,
анализира нотни текст и
препознаје нотне вредности
у концертном програму уз
повремене
сугестије
професора;
за напредни ниво:
самостално идентификује,
анализира,
упорђује
и
дискутује о нотама на
празним жицама и нотним
трајањима, анализира и
самостално примењује све
научено кроз концертни
програм.

Свирање техника свирања у
десној руци: апојандо и
тирандо
Техничке вежбе
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Ученик изводи апојандо и
тирандо технику свирања
десне руке.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребно је
демонстрирати правилан
покрет, потребно је
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Савладавање једнооктавних
лествица у оквиру прве
позиције

Лествице и акорди

Етиде
Комади

Напамет свирање кратких
двогласних композиција
(мелодија са пратњом у
басу), уз примењене
елементе нотне писмености
и научене технике десне
руке (апојандо и тирандо)

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Исходи
периодично контролисати
поставку технике;
за средњи ниво:
готово увек одлично
изведен покрет, није
потребно контролисати
поставку технике;
за напредни ниво:
увек одлично дефинисан
покрет, ученик анализира
технику и прилагођава је
нотном тексту који свира.
Ученик
самостално
препознаје,
именује
и
користи ноте до пете
позиције.
Самостално
репродукује дурске и молске
лествице кроз једну октаву у
првој позицији.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
Ученик самостално, напамет
изводи програм, примењује
елементе нотне писмености.
за основни ниво:
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед леве и десне руке и
техничка решења;
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Наставна тема

Свирање у дуу и музички
бонтон
138

Циљеви

Исходи
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, јасна му је
примена апојандо и тирандо
технике у програму.
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.

Примена основних
динамичких контраста
(фоте, пиано) и контраста у
темпу (брзо, споро)

Ученик кроз свирање или
певање кратких мелодија
уочава
разлику
између
гласног и тихог, спорог и
брзог, користи се основном
терминологијом.
за основни ниво:
уз
сугестију професора
ученик усмено понавља и
описује динамичке промене
као и промене темпа;

за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке промене и темпа,
повезује их са концертним
програмом, применњује их и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени темпа,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.
Формирање принципа
Ученик кроз свирање у дуу
узајамног слушања и
са другом или професором
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви
музичког бонтона

Исходи
формира и почиње да
примењује
принцип
узајамног слушања.
Учествује
на
јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања
при
слушању
и
извођењу
музике.

Литература:
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, I део
– Ј. Јовичић: Почетница за гитару
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Вера Огризовић: Збирка композиција Мој први концерт
–Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом
Обавезни минимум програма:

Смотра (на крају школске године):

– четири лествице у првој позицији;
– четири етиде;
– три комада.
1. Једна лествица;
2. Једна етида или краћа композиција
одређених техничких захтева;
3. Две композиције, по слободном избору.

Испит:
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Наставна тема

Главни предмет – гитара
II
индивидуални
66
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
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Наставна тема

Циљеви
Читање нота на свим
жицама уз правилну
примену нотне писмености.

Правилно читање и
употреба прстореда:
обележавање леве и десне
руке, празних жица и
обележавање поља римским
бројевима.

Исходи
Ученик чита, свира ноте на
свим жицама закључно са
петом позицијом.
за основни ниво:
потребно му је време да
прочита, именује и одсвира
ноту уз помоћ професора;
за средњи ниво:
умерено брзо проналази
ноте у свим позицијама,
анализира их и проналази
везу
са
нотама
из
композиција које свира,
периодично је потребна
помоћ професора;
за напредни ниво:
брзо, самостално проналази
ноте у свим позицијама,
препознаје
ноте
у
концертном програму и
анализира нотни текст и
предлаже прсторед.

Музичка писменост
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Ученик разуме, правилно
чита и примењује ознаке за
прсторед леве и десне руке.
за основни ниво:
јасна
је
терминологија,
делимично разуме примену,
потреба је стална помоћ
професора у анализирању
нотног текста и писању
тачног прстореда;
за средњи ниво:
јасна је терминологија и
примена прстореда, потреба
је помоћ професора у анализ
одређених
комплекснијих
решења прстореда;
за напредни ниво:
самостално
влада
терминологијом, анализим и
применом
прстореда,
самостално
конструише
прсторед уз веома ретке
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви
Правилна примена и
извођење малог баре хвата

Развијање техника свирања
у десној руци: апојандо и
тирандо

Техничке вежбе

Исходи
сугестије професора.
Ученик правилно држи и
свира баре хват, разуме
његову примену, јасне су му
ознаке за обележавање баре
хвата.
за основни ниво:
хват је понекад звучно чист,
потребна је сугестија код
препознавања баре хвата у
концертном
програму,
потребна је константна
помоћ професора у поставци
технике;
за средњи ниво:
хват је углавном звучно
чист, ученик самостално
препознаје и анализира хват
у
свом
концертном
програму, потробна је помоћ
професора у комплекснијим
ситуацијама;
за напредни ниво:
хват је увек чист, ученик
самостално
идентификује
баре хват у концертном
програму, није потребна
интервенција професора.
Ученик зна да опише и
примени апојандо и тирандо
технику.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребна је
помоћ у дефинисању када ће
техника бити примењена у
концертном програму;
за средњи ниво:
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
препознавања технике у
концертном програму;
за напредни ниво:

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

Циљеви

Свирање дурских и молских
лествица кроз једну октаву
закључно са петом
позицијом, уз промену
позиције.

Лествице и акорди

Савладавање и коришћење
дурских и молских акорада
у првим позицијама.
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Исходи
увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
композиције.
Ученик
самостално
препознаје,
именује
и
користи ноте до пете
позиције.
Самостално
репродукује дурске и молске
лествице кроз једну октаву
уз промену позиције.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик свира дурске и
молске акорде у првој
позицији.
за основни ниво:
визуелно препознаје акорде,
описује их, именује и уз
спору измену акорада, свира
их;
за средњи ниво:
визуелно
препознаје,
описује и именује акорде,
разуме од којих интервала
су
акорди
састављени,
репродукује их уз релативно
брзо смењивање;
за напредни ниво:
визуелно
препознаје
и
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Етиде
Комади

Циљеви

Исходи
именује акорде, анализира
их у оквиру лествичних
функција
иименује
интервале од којих су
састављени,
препознаје
акорде
у
концертном
програму
који
свира,
репродукује их уз брзу
измену.
Даље учвршћивање
Ученик самостално, напамет
техничких елемената
изводи
програм,
научених у првом разреду
демонстрира
комплекније
кроз комаде, етиде и вежбе
техничке елементе него у
које морају бити нешто
претходном разреду.
сложеније и дуже од оних из за основни ниво:
првог разреда.
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед
и
техничка
решења;
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, динамика је
делимично испоштована;
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.
Формирање комплекснијег
музичког израза уз употребу
динамике ( форте,
фортисимо, пиано,
пианисимо), боја ( ординаре,
тасто, понтичело)
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Ученик користи динамику,
обликује
једноставну
музичку фразу на нивоу
захтева,
демонстрира
најјденоставнију
приену
боје.
за основни ниво:
уз
сугестију професора
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Наставна тема

Циљеви

Формирање принципа
узајамног слушања и
музичког бонтона
Свирање у дуу и музички
бонтон

Исходи
ученик усмено понавља и
описује динамичке промене
као и промене боје тона
инструмента;
за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке
промене
и
технике
промене
боје,
повезује их са концертним
програмом, применњује их и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени боје,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.
Ученик кроз свирање у дуу
са другом или професором
формира и почиње да
примењује
принцип
узајамног слушања.
Учествује
на
јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања
при
слушању
и
извођењу
музике.

Литература:
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, I и II део
– Вера Огризовић: Збирка композиција Мој први концерт
– В. Андре: Збирка композиција за класичну гитару
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Шира литература по избору наставника, а у складу са захтевима програма.
Обавезни минимум програма:
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– четири лествице у првој позицији;
– четири етиде;
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– три комада.
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Две композиције, по слободном избору.

Смотра:
Испит:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Наставна тема

Главни предмет – гитара
III
индивидуални
66
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
Обнављање тонова у петој
позицији и учење нота
закључно са седмом
позицијом

Музичка писменост

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Исходи
Ученик самостално чита,
препознаје и свира ноте на
свим жицама закључно са
седмом позицијом, уз помоћ
наставника
проналази
тонове задате композиције.
за основни ниво:
потребно му је време да
прочита, именује и одсвира
ноту уз помоћ професора;
за средњи ниво:
умерено брзо проналази
ноте у свим позицијама,
анализира их и проналази
везу
са
нотама
из
композиција које свира,
периодично је потребна
помоћ професора;
за напредни ниво:
брзо, самостално проналази
ноте у свим позицијама,
препознаје
ноте
у
концертном
програму,
анализира нотни текст и
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Техничке вежбе
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Циљеви

Исходи
предлаже прсторед.
Правилна примена и
Ученик правилно држи и
извођење великог баре хвата свира велики баре хват,
разуме његову примену,
јасне су му ознаке за
обележавање баре хвата.
за основни ниво:
хват је понекад звучно чист,
потребна је сугестија код
препознавања баре хвата у
концертном
програму,
потребне су константне
сугестије
професора
у
поставци технике;
за средњи ниво:
Постављање, правилна
хват је углавном звучно
примена и извођење вибрато чист, ученик самостално
технике у левој руци
препознаје и анализира хват
у
свом
концертном
програму, потробан је савет
професора у комплекснијим
ситуацијама;
за напредни ниво:
хват је увек чист, ученик
самостално
идентификује
баре хват у концертном
програму, није потребна
интервенција професора.
Правилна примена и
извођење акордских
Ученик је у стању да изведе
разлагања у десној руци:
основне
смернице
за
арпеђо техника
правилно изођење технике и
правилно примени вибрато
технику у свом концертном
програму.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребна је
помоћ у дефинисању када ће
техника бити примењена у
концертном програму;
за средњи ниво:
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Лествице и акорди

Циљеви

Увођење и свирање

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Исходи
је потребна помоћ око
препознавања технике у
концертном програму;
за напредни ниво:
увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
композиције.
Ученик изводи тирандо
технику у једноставним
акордским разлагањима уз
већу стабиност десне руке.
за основни ниво:
арпеђирање се изоди у
спором темпу, покрет је
добро
дефинисан,
повремено десна рука није
мирна,
размак
између
разложених
нота
није
константан,
није
исти,
неопходно
је
бројање
професора без употребе
метронома
у
циљу
постизања метрички тачног
и ритмичног свирања;
за средњи ниво:
арпеђо је могуће извести у
умереном темпу, миран и
дефинисан
покрет,
повремено
је
потребно
бројање професора или
употреба метронома у циљу
постизања метрички тачног
и ритмичног свирања;
за напредни ниво:
ученик примењује технику у
свим темпима, покрет је
јасано дефинисан и миран,
није потребно бројање или
употреба метронома, размак
између разложених нота је
исти.
Ученик
самостално
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Циљеви
двооктавних лествица и
лествичних интервала уз
коришћење ритмичких
варијација са променама
позиције

Савладавање и коришћење
дурских и молских акорада
до седме позиције.
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Исходи
препознаје,
именује
и
користи ноте до седме
позиције. Самостално свира
лествичне интервале, дурске
и молске лествице кроз две
октаве уз промену позиције.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик свира дурске и
молске акорде закључно са
седмом позицијом.
за основни ниво:
визуелно препознаје акорде,
описује их, именује и уз
спору измену акорада, свира
их;
за средњи ниво:
визуелно
препознаје,
описује и именује акорде,
разуме од којих интервала
су
акорди
састављени,
репродукује их уз релативно
брзо смењивање;
за напредни ниво:
визуелно
препознаје
и
именује акорде, анализира
их у оквиру лествичних
функција
иименује
интервале од којих су
састављени,
препознаје
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Етиде
Комади

Циљеви

Исходи
акорде
у
концертном
програму
који
свира,
репродукује их уз брзу
измену.
Даље учвршћивање
Ученик самостално, напамет
техничких елемената
изводи
програм,
научених у другом разреду
демонстрира
комплекније
кроз комаде, етиде и вежбе
техничке елементе него у
које морају бити нешто
претходном разреду.
сложеније и дуже од оних из за основни ниво:
другог разреда.
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед
и
техничка
решења;
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, динамика је
делимично испоштована;
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.
Формирање комплекснијег
музичког израза уз помоћ
наставника уз употребу
динамике и формирање
комплексније боје тона
(форте, фортисимо, пиано,
пианисимо)

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Ученик користи динамику,
обликује
релативно
комплексну музичку фразу
на
нивоу
захтева,
демонстрира
сложенију
приену
боје
него
у
претходном разреду.
за основни ниво:
уз
сугестију професора
ученик усмено понавља и
описује динамичке промене
као и промене боје тона
инструмента;
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Циљеви

Рад на одвајању мелодије и
пратње помоћу различите
динамике и различитих
врста окидања жице
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Исходи
за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке
промене
и
технике
промене
боје,
повезује их са концертним
програмом, применњује их и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени боје,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.

Ученик уз помоћ наставника
препознаје и издваја главну
мелодију
користећи
динамику
и
различите
технике окидања жице.
Контролише
интензитет
деоница кроз различите
музичке форме и стилове.
за основни ниво:
има потешкоће да препозна
водећи глас, потребне су
сталне сугестије професора,
потребна
је
већа
независност прстију десне
руке да би се боље
контролисао
интензитет
деоница;
за средњи ниво:
дефинише
структуру
и
препознаје водећи глас,
вербално описује деонице,
прсти
десне
руке
су
релативно
независни,
потребне
су повремене
сугестије професора;
за напредни ниво:
дефинише
структуру
гласова, прсти десне руке су
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Свирање у дуу и музички
бонтон

Формирање принципа
узајамног слушања и
музичког бонтона

Исходи
независни што доводи до у
континуитету
контролисаног интензитета
деоница,
сугестије
професора су веома ретке.
Ученик кроз свирање у дуу
са другом или професором
формира и почиње да
примењује
принцип
узајамног слушања.
Учествује
на
јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања
при
слушању
и
извођењу
музике.

Литература:
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Д. Богдановић: Шест дечјих комада
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом.
Обавезни минимум програма:

– четири лествице у првој позицији;
– четири етиде;
– три комада.

Смотра:
1. Лествица са каденцом и интервалима
(једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Наставна тема

Главни предмет – гитара
IV
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
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Музичка писменост
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Циљеви
Исходи
Познавање нота закључно са Ученик самостално или уз
деветом позицијом
помоћ наставника чита,
препознаје и свира ноте на
свим жицама закључно са
деветом
позицијом,
уз
помоћ наставника проналази
тонове задате композиције.
за основни ниво:
потребно му је време да
прочита, именује и одсвира
ноту уз помоћ професора;
за средњи ниво:
умерено брзо проналази
ноте у свим позицијама,
Анализа и примена
анализира их и проналази
основних техника за читање везу
са
нотама
из
с листа
композиција које свира,
периодично је потребна
помоћ професора;
за напредни ниво:
брзо, самостално проналази
ноте у свим позицијама, до
девете позиције, препознаје
ноте
у
концертном
програму, анализира нотни
текст и предлаже прсторед.
Чита са листа једноставне
композиције.
за основни ниво:
споро чита нотни текст,
препознаје ноте, врсту такта,
тоналитет
и
гитарске
технике
промењене
у
нотном тексту;
за средњи ниво:
умерено брзо чита нотни
текст,
препознаје
ноте,
темпо, врсту такта, уз
сугестије
професора
анализира и примењује
гитарске технике у нотном
тексту;
за напредни ниво:
брзо чита нотни текст,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Усавршавање, правилна
примена и извођење великог
баре хвата кроз
комплексније техничке
захтеве него у претходном
разреду

Техничке вежбе

Постављање, правилна
примена и извођење легато
технике у левој руци

Исходи
препознаје ноте, темпо,
врсту такта, самостално
анализира
и
предлаже
гитарске технике у нотном
тексту, предлаже решења
прстореда леве и десне руке.
Ученик
усавршава,
правилно држи и свира
велики баре хват, разуме
његову примену, јасне су му
ознаке за обележавање баре
хвата.
за основни ниво:
хват
је
звучно
чист,
повремено
је
потребна
сугестија код препознавања
баре хвата у концертном
програму,
потребне
су
константне
сугестије
професора
у
поставци
технике;
за средњи ниво:
хват је звучно чист, ученик
самостално препознаје и
анализира
хват
у
по
структури
комплекснијем
концертном
програму,
повремено је потребан савет
професора;
за напредни ниво:
хват је увек чист, ученик
самостално
идентификује
баре хват у концертном
програму, није потребна
интервенција професора.

Упознавање са једноставним
украсима- горњи и доњи
предудар
Ученик је у стању да
правилно изведе технику и
да примени легато технику у
свом концертном програму.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребна је
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Наставна тема
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Циљеви

Исходи
помоћ у дефинисању када ће
техника бити примењена у
концертном програму;
за средњи ниво:
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
Даље усавршавање, примена препознавања технике у
и извођење комплекснијих
концертном програму;
акордских разлагања у
за напредни ниво:
десној руци: арпеђо техника увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
композиције.
Ученик
разуме
терминологију,
правилно
изводи технику и примењује
је у композицијама.
за основни ниво:
дефинише али не користи
самостално терминологију,
правилно изводи технику
али покрет може да буде
бољи, потребна је помоћ у
дефинисању када ће техника
бити
примењена
у
концертном програму;
за средњи ниво:
дефинише
и
анализира
технику, правилно користи
терминологију,
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
препознавања технике у
концертном програму;
за напредни ниво:
анализира
техничке
проблеме у концертном
програму, правилно користи
терминологију,
увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Исходи
композиције.
Ученик изводи тирандо
технику у комплекснијим
акордским разлагањима уз
већу стабиност десне руке
него што је то био случај у
трећем разреду.
за основни ниво:
арпеђирање се изоди у
спором темпу, покрет је
добро
дефинисан,
повремено десна рука није
мирна,
размак
између
разложених
нота
није
константан,
није
исти,
ученик
препознаје
и
примењује технику у свом
концертном програму уз
сугестије професора;
за средњи ниво:
арпеђо је могуће извести у
умереном темпу, миран и
дефинисан покрет, ученик
дефинише, анализира и
примењује технику у свом
концертном програму уз
повремене
сугестије
професора;
за напредни ниво:
ученик примењује технику у
свим темпима, покрет је
јасано дефинисан и миран,
размак између разложених
нота
је
исти,
ученик
дефинише,
анализира,
предлаже техничка решења
и примењује технику у свом
концертном програму уз
веома ретке интервенције
професора.

Лествице и акорди

Даљи рад и усавршавање
двооктавних лествица и
лествичних интервала уз
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Ученик
самостално
препознаје,
именује
и
користи ноте до девете
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Наставна тема

Циљеви
коришћење ритмичких
варијација са променама
позиције

Савладавање и коришћење
дурских и молских акорада
до девете позиције.
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Исходи
позиције. Самостално свира
лествичне интервале, дурске
и молске лествице кроз две
октаве
уз
коришћење
промена позиције.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик свира дурске и
молске акорде закључно са
деветом позицијом.
за основни ниво:
визуелно препознаје акорде,
описује их, именује и уз
спору измену акорада, свира
их;
за средњи ниво:
визуелно
препознаје,
описује и именује акорде,
разуме од којих интервала
су
акорди
састављени,
репродукује их уз релативно
брзо смењивање;
за напредни ниво:
визуелно
препознаје
и
именује акорде, анализира
их у оквиру лествичних
функција
иименује
интервале од којих су
састављени,
препознаје
акорде
у
концертном
програму
који
свира,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Етиде
Комади
Полифоне композиције

Циљеви

Исходи
репродукује их уз брзу
измену.
Даље учвршћивање
Ученик самостално, напамет
техничких елемената
изводи
програм,
научених у трећем разреду
демонстрира
комплекније
кроз комаде, етиде и вежбе
техничке елементе него у
које морају бити нешто
претходном разреду.
сложеније и дуже од оних из за основни ниво:
трећег разреда.
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед
и
техничка
решења;
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, динамика је
делимично испоштована;
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.
Формирање комплекснијег
музичког израза уз помоћ
наставника уз употребу
динамике, агогике и ознака
за карактер при извођењу
програма

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Уз помоћ наставника тежи
за постизањем музичког
израза
уз
употребу
артикулације, динамике и
боје.
Ученик
користи
динамику,
агогику
и
поштује карактер стила/
епохе у којој је композиција
написана,
обликује
релативно
комплексну
музичку фразу на нивоу
захтева,
демонстрира
сложенију приену боје него
у претходном разреду.
за основни ниво:
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Наставна тема

Циљеви

Усавршавање и даљи рад на
одвајању мелодије и пратње
помоћу различите динамике
и различитих врста окидања
жице
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Исходи
уз
сугестију професора
ученик усмено понавља и
описује
динамичке
и
агогичке промене као и
промене
боје
тона
инструмента;
за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке
и
агогичле
промене и технике промене
боје,
повезује
их
са
концертним
програмом,
применњује
их
и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени боје,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.

Ученик уз помоћ наставника
препознаје и издваја главну
мелодију
користећи
динамику
и
различите
технике окидања жице.
Контролише
интензитет
деоница кроз различите
музичке форме и стилове.
за основни ниво:
има потешкоће да препозна
водећи глас, потребне су
сталне сугестије професора,
потребна
је
већа
независност прстију десне
руке да би се боље
контролисао
интензитет
деоница;
за средњи ниво:
дефинише
структуру
и
препознаје водећи глас,
вербално описује деонице,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Исходи
прсти
десне
руке
су
релативно
независни,
потребне
су повремене
сугестије професора;
за напредни ниво:
дефинише
структуру
гласова, прсти десне руке су
независни што доводи до у
континуитету
контролисаног интензитета
деоница,
сугестије
професора су веома ретке.

Формирање музичког
израза, уз анализу
композиције
(назив и врста, облик, темпо,
карактер), формирање
критичког мишљења и
вредновање програма

Ученик,
уз
помоћ
наставника анализира и
тежи
за
постизањем
исправног музичког израза
уз употребу артикулације,
динамике, боје, користи
ознаке за агогику и карактер
у
композицијама
које
изводи, критички вреднује
изведене композиције у
односу
на
техничку
припремљеност
и
емоционални утицај.
за основни ниво:
усмено описује и понавља
од
стране
наставника
дефинисан облик, темпо,
карактер
концертног
програма,савети наставника
су чести и неопходни,
повремено
поштује
договорене
ознаке
за
агогику, динамику и темпо,
нема
јасно
дефинисано
критичко мишљење;
за средњи ниво:
примењује, анализира и
демонстира тачан облик,
темпо
и
карактер
концертног програма, савети
наставника су повремени,
примењује
договорене

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

159

Школски програм 2019.-2023.године
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Циљеви

Увод у полифонију:
терминологија и примена
основних елемената
полифоније у програму

Свирање у дуу и музички
бонтон
160

Исходи
ознаке
за
агогику
и
динамику, поседује донекле
формирану
критичку
анализу;
за напредни ниво:
самостално
анализира
концертни програм, има
формиран музички израз
који
одговара
облику,
агогици,
динамици
и
карактеру стила у ком је
програм написан, критичка
анализа
је
формирана,
ученик
процењује
и
аргументовано дискутује о
квлаитету извођења.

Примењује
елементе
полифоније у извођењу.
за основни ниво:
препознаје
термине,
одређене набраја, сећа се
основних
елемената
полифоније, покушава да
примени
елементе
полифоније у концертном
програму;
за средњи ниво:
познаје
терминологију,
усмено дефинише основне
елементе
полифоније,
повремено их промењује
кроз концертни програм;
за напредни ниво:
влада терминологијом,
анализира
елементе
полифоније и интегрише их
у свој концертни програм, у
стању је да анализира,
вреднује
своју
интерпретацију и доноси
закључке.
Формирање принципа
Ученик кроз свирање у дуу
узајамног слушања и
са другом или професором
музичког бонтона
формира и почиње да
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Исходи
примењује
принцип
узајамног слушања.
Учествује
на
јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања
при
слушању
и
извођењу
музике.

Литература:
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Д. Богдановић: Шест дечјих комада
– Eдо Ђуга: избор композиција
– M.Ђулијани: 120 арпђа, оп. 1
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
– Ј. Дауленд: Лаки комади
– Ј. А. Логи: Партита
– Ф. Сор: Етиде, оп.31/I и II
– Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом
Обавезни минимум програма:

– четири лествице;
– четири етиде;
– три комада.

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

1. Лествица са каденцом и интервалима
(једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада- један полифони
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – гитара
V
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо
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Међупредметне компетенције:
Наставна тема

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
Даљи рад на усавршавању
техника читања с листа кроз
једноставне нотне примере

Музичка писменост

Анализа и свирање
техничких вежби за
усавршавање баре хвата
Техничке вежбе
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Исходи
Ученик повезује стечено
знање из основа музичке
писмености са техничким
процедурама
на
инструменту,
усавршава
технику читања и изводи
једноставне прима виста
композиције,.
за основни ниво:
споро чита нотни текст,
препознаје ноте, врсту такта,
тоналитет
и
гитарске
технике
промењене
у
нотном тексту;
за средњи ниво:
умерено брзо чита нотни
текст, препознаје ноте, уз
сугестије
професора
анализира темпо, врсту
такта,
уз
сугестије
професора
анализира
и
примењује гитарске технике
у нотном тексту;
за напредни ниво:
брзо чита нотни текст,
препознаје ноте, темпо,
врсту такта, самостално
анализира
и
предлаже
гитарске технике у нотном
тексту, предлаже решења
прстореда леве и десне руке.

Ученик кроз комплексније
вежбе анализира технику и
примену технике
кроз
различите захтеве у нотном
тексту.
Усавршава,
правилно држи и свира
велики баре хват, разуме
његову примену, јасне су му
ознаке за обележавање баре
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Усавршавање легато
технике у левој руци кроз
концертни програм и
техничке вежбе

Анализа и свирање
техничких вежби за
усавршавање арпеђо
технике

Исходи
хвата.
за основни ниво:
хват
је
звучно
чист,
повремено
је
потребна
сугестија код препознавања
баре хвата у вежбама и
концертном
програму,
потребне су константне
сугестије
професора
у
поставци технике;
за средњи ниво:
хват је звучно чист, ученик
самостално препознаје и
анализира
хват
у
по
структури
комплекснијим
вежбама
и
концертном
програму, повремено је
потребан савет професора;
за напредни ниво:
хват је увек чист, ученик
самостално
идентификује
баре хват у вежбама и
концертном програму, није
потребна
интервенција
професора.
Ученик правилно изводи
вежбе
и
приммењује
технику у свом концертном
програму.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребна је
помоћ у дефинисању када ће
техника бити примењена у
вежбама
и
концертном
програму;
за средњи ниво:
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
примене технике у вежбама
и концертном програму;
за напредни ниво:
увек одлично дефинисан
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Наставна тема

Лествице и акорди
164

Циљеви

Исходи
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
вежбе и композиције.

Ученик свирањем вежби
усавршава арпеђо технику,
анализира је, проналази
техничка
решења
и
промењује технику у свом
концертном програму.
за основни ниво:
вежба се изоди у спором
темпу, покрет је добро
дефинисан, повремено десна
рука није мирна, размак
између разложених нота
није константан, није исти,
ученик
препознаје
и
примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама
уз
сугестије
професора;
за средњи ниво:
вежбу је могуће извести у
умереном темпу, миран и
дефинисан покрет, ученик
дефинише, анализира и
примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама
уз
повремене
сугестије професора;
за напредни ниво:
ученик примењује технику у
свим темпима, покрет је
јасано дефинисан и миран,
размак између разложених
нота
је
исти,
ученик
дефинише,
анализира,
предлаже техничка решења
и примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама уз веома ретке
интервенције професора.
Увођење и свирање
Ученик
самостално
трооктавних лествица и
препознаје,
именује
и
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви
лествичних интервала уз
коришћење ритмичких
варијација са променама
позиције

Исходи
користи ноте из задате
лествице. Самостално свира
лествичне интервале, дурске
и молске лествице кроз три
октаве
уз
коришћење
промена позиције.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Даљи рад, утврђивање и
коришћење дурских и
молских акорада.

Ученик свира дурске и
молске акорде.
их свира уз брзу измену.
за основни ниво:
визуелно препознаје акорде,
описује их, именује и уз
спору измену акорада, свира
их;
за средњи ниво:
визуелно
препознаје,
описује и именује акорде,
разуме од којих интервала
су
акорди
састављени,
репродукује их уз релативно
брзо смењивање;
за напредни ниво:
визуелно
препознаје
и
именује акорде, анализира
их у оквиру лествичних
функција
иименује
интервале од којих су
састављени,
препознаје
акорде
у
концертном
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Наставна тема

Етиде
Комади
Полифоне композиције

Циљеви

Исходи
програму
који
свира,
репродукује их уз брзу
измену.
Даље учвршћивање
Ученик самостално, напамет
техничких елемената
изводи
програм,
научених у четвртом
демонстрира
комплекније
разреду кроз комаде, етиде и техничке елементе него у
вежбе које морају бити
претходном
разреду,
нешто сложеније и дуже од
самостално
вежба
оних из четвртог разреда.
поштујући процедуру.
за основни ниво:
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед
и
техничка
решења;
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, динамика је
делимично испоштована;
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.
Формирање комплекснијег
музичког израза уз помоћ
наставника уз употребу
динамике, агогике и ознака
за карактер при извођењу
програма
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Уз помоћ наставника тежи
за постизањем музичког
израза
уз
употребу
артикулације, динамике и
боје.
Ученик
користи
динамику,
агогику
и
поштује карактер стила/
епохе у којој је композиција
написана,
обликује
релативно
комплексну
музичку фразу на нивоу
захтева,
демонстрира
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Исходи
сложенију приену боје него
у претходном разреду.
за основни ниво:
уз
сугестију професора
ученик усмено понавља и
описује
динамичке
и
агогичке промене као и
промене
боје
тона
инструмента;
за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке
и
агогичле
промене и технике промене
боје,
повезује
их
са
концертним
програмом,
применњује
их
и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени боје,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.

Усавршавање и даљи рад на
одвајању мелодије и пратње
помоћу различите динамике
и различитих врста окидања
жице
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Ученик уз помоћ наставника
препознаје и издваја главну
мелодију
користећи
динамику
и
различите
технике окидања жице.
Контролише
интензитет
деоница кроз различите
музичке форме и стилове.
за основни ниво:
има потешкоће да препозна
водећи глас, потребне су
сталне сугестије професора,
потребна
је
већа
независност прстију десне
руке да би се боље
контролисао
интензитет
деоница;
167
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Наставна тема

Циљеви

Формирање везе између
анализе облика и
интерпретације дела,
формирање критичког
мишљења и вредновање
програма
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Исходи
за средњи ниво:
дефинише
структуру
и
препознаје водећи глас,
вербално описује деонице,
прсти
десне
руке
су
релативно
независни,
потребне
су повремене
сугестије професора;
за напредни ниво:
дефинише
структуру
гласова, прсти десне руке су
независни што доводи до у
континуитету
контролисаног интензитета
деоница,
сугестије
професора су веома ретке.

Ученик користи знања из
области теорије музике и
историје
приликом
интерпретације
музичког
дела, користи одговарајућа
изражајна средства да би
исказао различите емоције,
критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
за основни ниво:
усмено описује и понавља
од
стране
наставника
дефинисан облик, темпо,
карактер
концертног
програма,савети наставника
су чести и неопходни,
повремено
поштује
договорене
ознаке
за
агогику, динамику и темпо,
нема
јасно
дефинисано
критичко мишљење;
за средњи ниво:
примењује, анализира и
демонстира тачан облик,
темпо
и
карактер
концертног програма, савети
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Исходи
наставника су повремени,
примењује
договорене
ознаке
за
агогику
и
динамику, поседује донекле
формирану
критичку
анализу;
за напредни ниво:
самостално
анализира
концертни програм, има
формиран музички израз
који
одговара
облику,
агогици,
динамици
и
карактеру стила у ком је
програм написан, критичка
анализа
је
формирана,
ученик
процењује
и
аргументовано дискутује о
квлаитету извођења.

Полифоне композиције:
проширивање репертоара
ренесансним,барокним или
модерним композицијама уз
примену карактеристика
стила

Примењује
елементе
полифоније у извођењу,
самостално
вежба
поштујући
процедуру
разуме
и
изводи
композиције
различитих
стилова.
за основни ниво:
препознаје
термине,
одређене набраја, сећа се
основних
елемената
полифоније, покушава да
примени
елементе
полифоније у концертном
програму;
за средњи ниво:
познаје
терминологију,
усмено дефинише основне
елементе
полифоније,
повремено их промењује
кроз концертни програм;
за напредни ниво:
влада терминологијом,
анализира
елементе
полифоније и интегрише их
у свој концертни програм, у
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Наставна тема

Циљеви

Формирање принципа
узајамног слушања и
музичког бонтона
Свирање у дуу и музички
бонтон

Исходи
стању је да анализира,
вреднује
своју
интерпретацију и доноси
закључке.
Ученик кроз свирање у дуу
са другом или професором
формира и почиње да
примењује
принцип
узајамног слушања.
Учествује
на
јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања
при
слушању
и
извођењу
музике.

Литература:
Проширивање репертоара ренесансним, барокним или модерним композицијама уз
упознавање са карактеристикама стила.
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Герхард Швертбергер: Збирка композиција
– Eдо Ђуга: избор композиција
– M.Ђулијани: 120 арпђа, оп.1
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
– Ј.Дауленд: Лаки комади
– Ј.А. Логи: Партита
– Ф.Сор: Етиде, оп.31/I и II
– Шира литература по избору настав- ника, а у складу са програмом.
Обавезни минимум програма:

– две лествице кроз три октаве;
– четири етиде;
– три комада.

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
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1. Лествица са каденцом и интервалима
(једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада- један полифони
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – гитара
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Наставна тема

Музичка писменост

VI
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљеви
Обнављање тонова у седмој
позицији позицији и учење
нота закључно са
дванаестом позицијом

Упознавање ђака са
различитим техникама
штимовања иснтрумента

Исходи
Ученик самостално чита,
препознаје и свира ноте на
свим жицама закључно са
дванаестом позицијом, уз
помоћ наставника проналази
тонове задате композиције.
за основни ниво:
потребно му је време да
прочита, именује и одсвира
ноту уз помоћ професора;
за средњи ниво:
умерено брзо проналази
ноте у свим позицијама,
анализира их и проналази
везу
са
нотама
из
композиција које свира,
периодично је потребна
помоћ професора;
за напредни ниво:
брзо, самостално проналази
ноте у свим позицијама,
препознаје
ноте
у
концертном
програму,
анализира нотни текст и
предлаже прсторед.
Ученик штимује гитару.
за основни ниво:
усмено набраја неколико
техника
за
штимовање
инструмента, зна како се
примењују, увек је потребна
помоћ професора;
за средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви

Анализа и свирање
техничких вежби за
усавршавање баре хвата

Техничке вежбе

Усавршавање легато
технике у левој руци кроз
концертни програм и
техничке вежбе

Анализа и свирање
техничких вежби за
усавршавање арпеђо
технике
172

Исходи
усмено набраја технике за
штимовање инструмента, у
стању је да их примени,
повремено
је
потребна
помоћ професора;
за напредни ниво:
самостално анализира и
примењује
технике
за
штимовање инструмента.
Ученик кроз комплексније
вежбе анализира технику и
примену примену технике
кроз различите захтеве у
нотном тексту. Усавршава,
правилно држи и свира
велики баре хват, разуме
његову примену, јасне су му
ознаке за обележавање баре
хвата.
за основни ниво:
хват
је
звучно
чист,
повремено
је
потребна
сугестија код препознавања
баре хвата у вежбама и
концертном
програму,
потребне су константне
сугестије
професора
у
поставци технике;
за средњи ниво:
хват је звучно чист, ученик
самостално препознаје и
анализира
хват
у
по
структури
комплекснијим
вежбама
и
концертном
програму, повремено је
потребан савет професора;
за напредни ниво:
хват је увек чист, ученик
самостално
идентификује
баре хват у вежбама и
концертном програму, није
потребна
интервенција
професора.

Ученик правилно изводи
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Рад на флажолетима и на
разним врстама ефеката
(тамбора, пициката,
разгвадо и др.)

Исходи
вежбе
и
приммењује
технику у свом концертном
програму.
за основни ниво:
координација покрета може
да буде боља, потребна је
помоћ у дефинисању када ће
техника бити примењена у
вежбама
и
концертном
програму;
за средњи ниво:
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
примене технике у вежбама
и концертном програму;
за напредни ниво:
увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
вежбе и композиције.
Ученик свирањем вежби
усавршава арпеђо технику,
анализира је, проналази
техничка
решења
и
промењује технику у свом
концертном програму.
за основни ниво:
вежба се изоди у спором
темпу, покрет је добро
дефинисан, повремено десна
рука није мирна, размак
између разложених нота
није константан, није исти,
ученик
препознаје
и
примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама
уз
сугестије
професора;
за средњи ниво:
вежбу је могуће извести у
умереном темпу, миран и
дефинисан покрет, ученик
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Циљеви

Исходи
дефинише, анализира и
примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама
уз
повремене
сугестије професора;
за напредни ниво:
ученик примењује технику у
свим темпима, покрет је
јасано дефинисан и миран,
размак између разложених
нота
је
исти,
ученик
дефинише,
анализира,
предлаже техничка решења
и примењује технику у свом
концертном програму и
вежбама уз веома ретке
интервенције професора.

Самостално
изводи
природне/
вештачке
флажолете, користи тамбор
инструмента,
разгвадо,
пицикато, трилере, украсе.
Ученик
разуме
терминологију,
правилно
изводи технику и примењује
је у композицијама.
за основни ниво:
дефинише али не користи
самостално терминологију,
правилно изводи технику
али покрет може да буде
бољи, потребна је помоћ у
дефинисању када ће техника
бити
примењена
у
концертном програму;
за средњи ниво:
дефинише
и
анализира
технику, правилно користи
терминологију,
готово
увек
одлично
изведен покрет, повремено
је потребна помоћ око
препознавања технике у
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви

Увођење и свирање
трооктавних лествица,
трозвука и лествичних
интервала уз коришћење
ритмичких варијација са
променама позиције

Лествице и акорди

Даљи рад, утврђивање и
коришћење дурских и
молских акорада.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Исходи
концертном програму;
за напредни ниво:
анализира
техничке
проблеме у концертном
програму, правилно користи
терминологију,
увек одлично дефинисан
покрет,
самостално
се
примењује техника кроз
композиције.
Ученик
самостално
препознаје,
именује
и
користи ноте из задате
лествице. Самостално свира
лествичне
интервале,
трозвуке, дурске и молске
лествице кроз три октаве уз
коришћење
промена
позиције.
за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
Ученик свира дурске и
молске акорде.
за основни ниво:
визуелно препознаје акорде,
зна да их опише, именује и
уз спору измену акорада, зна
да их одсвира;
за средњи ниво:
визуелно препознаје акорде,
зна да их опише и именује,
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Етиде
Комади
Полифоне композиције
Сонате и сонатине
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Циљеви

Исходи
анализира их и разуме од
којих интервала су акорди
састављени, зна да их
одсвира уз релативно брзо
смењивање;
за напредни ниво:
визуелно препознаје акорде,
зна да их именује, анализира
их у оквиру лествичних
функција и зна интервале од
којих
су
састављени,
препознаје их у концертном
програму који свира, зна да
их свира уз брзу измену.
Даље учвршћивање
Ученик самостално, напамет
техничких елемената
изводи
програм,
научених у петом разреду
демонстрира
комплекније
кроз комаде, етиде и вежбе
техничке елементе него у
које морају бити нешто
претходном
разреду,
сложеније и дуже од оних из самостално
вежба
петог разреда.
поштујући процедуру.
за основни ниво:
изводи програм напамет, без
динамике у нешто споријем
темпу у односу на захтеве из
нотног текста, повремено
мења
раније
договорен
прсторед
и
техничка
решења;
за средњи ниво:
изводи програм напамет са
тачним
прсторедом
и
техничким решењима у
добром темпу, динамика је
делимично испоштована;
за напредни ниво:
напамет програм, тачан
прсторед,
добар
темпо,
дефинише
и
усмено
анализира
техничка
и
музичка
решења
у
композицији,
влада
терминологијом.
Даљи рад на комплетном
Уз помоћ наставника тежи
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви
музичком усавршавању који
подразумева захтеве у
темпу, квалитету тона,
динамици, боји, агогици,
односно у целокупном
музичком изразу

Исходи
за постизањем музичког
израза
уз
употребу
артикулације, динамике и
боје.
Ученик
користи
динамику,
агогику
и
поштује карактер стила/
епохе у којој је композиција
написана,
обликује
релативно
комплексну
музичку фразу на нивоу
захтева,
демонстрира
сложенију
примену боје
него у претходном разреду.
за основни ниво:
уз
сугестију професора
ученик усмено понавља и
описује
динамичке
и
агогичке промене као и
промене
боје
тона
инструмента;
за средњи ниво:
усмено
дефинише
динамичке
и
агогичке
промене и технике промене
боје,
повезује
их
са
концертним
програмом,
применњује
их
и
репродукује
у
свом
извођењу програма;
за напредни ниво:
анализира, рашчлањује и
упоређује динамичке односе
и односе у промени боје,
самостално
их
индентификује, примењује и
репродукује
кроз
свој
концертни програм.

Утврђивање и сложенији
приступ формирању везе
између анализе облика и
интерпретације дела,
формирање критичког
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Ученик користи знања из
области теорије музике и
историје
приликом
интерпретације
музичког
дела, користи одговарајућа
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Циљеви
мишљења и вредновање
програма

Исходи
изражајна средства да би
исказао различите емоције,
критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
за основни ниво:
усмено описује и понавља
од
стране
наставника
дефинисан облик, темпо,
карактер
концертног
програма,савети наставника
су чести и неопходни,
повремено
поштује
договорене
ознаке
за
агогику, динамику и темпо,
нема
јасно
дефинисано
критичко мишљење;
за средњи ниво:
примењује, анализира и
демонстира тачан облик,
темпо
и
карактер
концертног програма, савети
наставника су повремени,
примењује
договорене
ознаке
за
агогику
и
динамику, поседује донекле
формирану
критичку
анализу;
за напредни ниво:
самостално
анализира
концертни програм, има
формиран музички израз
који
одговара
облику,
агогици,
динамици
и
карактеру стила у ком је
програм написан, критичка
анализа
је
формирана,
ученик
процењује
и
аргументовано дискутује о
квлаитету извођења.

Полифоне композиције:
Примењује
елементе
проширивање репертоара
полифоније у извођењу,
ренесансним,барокним или
самостално
вежба
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви
модерним композицијама уз
примену карактеристика
стила

Исходи
поштујући
процедуру
разуме
и
изводи
композиције
различитих
стилова.
за основни ниво:
препознаје
термине,
одређене набраја, сећа се
основних
елемената
полифоније, покушава да
примени
елементе
полифоније у концертном
програму;
за средњи ниво:
познаје
терминологију,
усмено дефинише основне
елементе
полифоније,
повремено их промењује
кроз концертни програм;
за напредни ниво:
влада терминологијом,
анализира
елементе
полифоније и интегрише их
у свој концертни програм, у
стању је да анализира,
вреднује
своју
интерпретацију и доноси
закључке.

Сонатни облик:
анализа облика и
интерпретација дела

Анализира сонатни облик,
самостално
вежба
поштујући
процедуру,
разуме
и
изводи
композиције
различитих
стилова које имају сонатну
форму.
за основни ниво:
сећа се основних елемената
сонатног облика, покушава
да примени елементе
у
концертном програму;
за средњи ниво:
познаје
терминологију,
усмено дефинише основне
елементе сонатног облика,
повремено их промењује
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Циљеви

Исходи
кроз концертни програм;
за напредни ниво:
влада терминологијом,
анализира сонатни облик, у
стању је да анализира,
вреднује
своју
интерпретацију и доноси
закључке.

Упознавање и рад на
основним техникама за
меморисање дужег нотног
текста

Ученик меморише дуже
нотне
примере
јер
примењује
технике
за
меморисање нотног текста
(технику
меморисања
анализом прстореда, фразе,
меморисањем
динамике,
праћењем
промена
тоналитета
и
каденци,
меморисањем
кроз
специфичне
промене
функција у нотном тексту).
Ученик кроз свирање у дуу
са другом или професором
формира и почиње да
примењује принцип
узајамног слушања.
Учествује на јавним
наступима у школи и ван
ње, поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике.

Формирање принципа
узајамног слушања и
музичког бонтона
Свирање у дуу и музички
бонтон

Литература:
Проширивање репертоара ренесансним, барокним или модерним композицијама уз
упознавање карактеристика стила.
– Ј. Јовичић: Композиције на фолклорне теме Балкана и Шпаније
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Ф. Карули: Сонате
– М. Ђулијани: Сонатине
– Ф. Сор и Сеговија: 20 етида
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Хуберт Кепел: техничке вежбе
– Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом
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– две лествице кроз три октаве;
– две етиде;
– два комада.

Обавезни минимум програма:
Смотра:

1. Трооктавна ествица са каденцом,
разложеним трозвуцима и интервалима
(једна врста)
2. Једна етида;
3. Један став сонатине или сонате, свите или
варијације
4. Један комад
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:

4.2.4. Виолина
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Поставка леве и
десне руке

Циљеви - садржаји
Карактеристике
инструмента.
Начин добијања
тона.
Поставка леве и
десне руке.
Техника десне
руке:
– квалитет звука на
празним жицама;
– држање и вођење

Главни предмет – виолина
I
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик правилно
за основни ниво:
стоји и држи
Ученик уз помоћ
инструмент и
наставника стоји и
гудало;
држи инструмент и
– изводи пицикато и гудало;
основне потезе
– изводи пицикато и
гудалом;
основне потезе
– самостално
гудалом;
поставља прсте леве – уз помоћ
руке на хватник у
наставника поставља
првој позицији на
прсте леве руке на
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Наставна тема

2. Скале
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Циљеви - садржаји
гудала по једној
жици;
– прелазак са жице
на жицу;
– расподела гудала.
Техника леве руке:
– поставка прве
позиције;
– разлика степена и
полустепена;
– прва позиција,
распореди прстију
(полустепен 2-3 и 12 прст);
Једноставне вежбе за
развој моторике
прстију леве руке.

Исходи – по нивоима
свим жицама;
хватник у првој
– интонативно и
позицији на свим
ритмички правилно
жицама
контролише и чита
за средњи ниво:
нотни текст;
Ученик правилно
стоји и држи
инструмент и
гудало;
– изводи пицикато и
основне потезе
гудалом;
– уз помоћ
наставника поставља
прсте леве руке на
хватник у првој
позицији на свим
жицама;
– уз помоћ
наставника чита
нотни текст;
за напредни ниво:
Ученик правилно
стоји и држи
инструмент и
гудало;
– изводи пицикато и
основне потезе
гудалом;
– самостално
поставља прсте леве
руке на хватник у
првој позицији на
свим жицама;
– интонативно и
ритмички правилно
контролише и чита
нотни текст;
Дурске и молске
Ученик свира скалу за основни ниво:
скале са дурским
кроз једну или две
Ученик свира скалу
или молским
октаве на различите кроз једну или две
трозвуком кроз
потезе, као и
октаве на различите
једну или две октаве трозвуке истоимене потезе,
у првој позицији.
лествице
интонативно
Основни потези:
делимично прецизно
деташе, легато,
за средњи ниво:
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. Етиде

4. Дела мале форме

Циљеви - садржаји
маркато (2 и 4 нота
на једно
гудало).

Исходи – по нивоима
Ученик свира скалу
кроз једну или две
октаве на различите
потезе и
трозвуке истоимене
лествице
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз једну или две
октаве на различите
потезе, као и
трозвуке истоимене
лествице технички
спретно и
интонативно
прецизно
-јасна расподела
Ученик интонативно за основни ниво:
гудала уз различите и ритмички
Ученик уз помоћ
ритмичке јединице;
правилно чита и
наставника чита и
– место и количина
репродукује нотни
репродукује нотни
гудала у односу на
текст
текст
врсту потеза
за средњи ниво:
– основне динамичке
Ученик делимично
различитости
интонативно и
ритмички правилно
чита и репродукује
нотни текст
за напредни ниво:
Ученик интонативно
и ритмички
правилно чита и
репродукује нотни
текст
– квалитет звука
Ученик користи
за основни ниво:
-јасна расподела
различита музичка
Ученик делимично
гудала уз различите изражајна средства у користи музичка
ритмичке јединице;
зависности
изражајна средства
– место и количина
од карактера
уз помоћ
гудала у односу на
музичког примера уз наставника;
врсту потеза
помоћ наставника;
– свира кратке
– основне динамичке – свира кратке
композиције из нота
различитости
композиције
за средњи ниво:
напамет, соло и уз
Ученик делимично
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
пратњу клавира;
користи различита
музичка изражајна
средства у
зависности
од карактера
музичког примера уз
помоћ наставника;
– свира кратке
композиције
напамет, соло и уз
пратњу клавира;
за напредни ниво:
Ученик користи
различита музичка
изражајна средства у
зависности
од карактера
музичког примера
– свира кратке
композиције
напамет, соло и уз
пратњу клавира;

Литература:

– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска А)
– К. Тахтаџиев: Виолина 1
– Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов: Хрестоматија I–II разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Ј. Јорданова: Буквар за мале виолинисте
– З. Мемедовић: Учим да свирам виолину
– Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I свескa

Обавезни минимум програма:

Испит (смотра):
184

– три дурске, односно молске скале са
трозвуцима;
– двадесет вежбица, етида;
– десет малих комада песмица
-Једна једнооктавна скала са трозвуцима
(квинтакорд, секстакорд и
квартсекстакорд);
– Једна етида или комад
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
– Један комад или први став кончертина
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Музичке ознаке
и нотно
описмењавање

Циљеви - садржаји
Темпо (andante,
moderato, allegro,
presto...).
Динамика (piano,
mezzo piano,
mezzoforte, forte,
diminuendo,
crescendo...).

2. Скале

Дурске и молске
скале са дурским
или молским
трозвуком кроз
једну или две октаве
у првој позицији.

Главни предмет – виолина
II
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик препознаје и за основни ниво:
примењује
Ученик повремено
одговарајући темпо
препознаје ознаке за
и динамику у
темпо и динамику.
одређеној
за средњи ниво:
композицији.
Ученик препознаје и
повремено
примењује
одговарајући темпо
и динамику у
одређеној
композицији.
за напредни ниво:
Ученик препознаје и
примењује
одговарајући темпо
и динамику у
одређеној
композицији.
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз једну или две
Ученик свира скалу
октаве на различите кроз једну или две
потезе, као и
октаве на различите
трозвуке истоимене потезе,
лествице
интонативно
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Наставна тема

3. Етиде

4. Дела мале форме
186

Циљеви - садржаји
– прва позиција, сви
распореди прстију;
– поставка првог
прста уз пражић;
– лака хроматика у
првој позицији;
Потези: деташе,
легато (4 и 8 нота на
једно гудало),
стакато, маркато и
мартеле.

Исходи – по нивоима
делимично прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз једну или две
октаве на различите
потезе и
трозвуке истоимене
лествице
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз једну или две
октаве на различите
потезе, као и
трозвуке истоимене
лествице технички
спретно и
интонативно
прецизно
– прва позиција, сви Ученик свира етиду за основни ниво:
распореди прстију;
интонативно
Ученик свира етиду
-јасна расподела
прецизно и технички интонативно
гудала уз различите тачно, уз поштовање делимично
ритмичке јединице;
динамике, темпа и
прецизно, без
– место и количина
артикулације,
потпуно решеног
гудала у односу на
напамет
техничког проблема,
врсту потеза,
из нота
динамику
за средњи ниво:
и темпо.
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
– квалитет звука
Ученик свира дело
за основни ниво:
кроз динамичке
мале форме
Ученик свира дело
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
промене;
– динамичко
нијансирање;
јасна расподела
гудала уз различите
ритмичке јединице;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику
и темпо.

5. Дела велике
форме

– квалитет звука
кроз динамичке
промене;
– динамичко
нијансирање;
јасна расподела
гудала уз различите
ритмичке јединице;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику
и темпо.

Исходи – по нивоима
интонативно
мале форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа и
прецизно, уз
фразе, напамет и уз
делимично решене
клавирску пратњу
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа и
фразе, напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа и
фразе, напамет и уз
клавирску пратњу
Ученик свира дело
за основни ниво:
велике форме
Ученик свира дело
интонативно
велике форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа и
прецизно, уз
фразе, напамет и уз
делимично решене
клавирску пратњу
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
делимично
прецизно, са
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа и
фразе, напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа и
фразе, напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:

– Грегоријан: Скале
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска)
– „Изабране етиде” различитих аутора I–III разреда (издање
Москва, „Музика”)
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска А)
– К. Тахтаџиев: Виолина 2
– Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов:
– Хрестоматија I–II разред и II–III разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Ј. Јорданова: Буквар за мале виолинисте
– Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I и II свеска

Обавезни минимум програма:

Испит (смотра):
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– четири дурске, односно молске
једнооктавне или двооктавне скале са
трозвуцима
– шест етида са различитом проблематиком
– четири комада различитог карактера
– Једна једнооктавна или двооктавна скала
са трозвуцима;
– Једна етида
– Два комада различитог карактера или
варијације или први став концерта
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4.Програми наставних предмета – основна школа
(кончертина)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе

Циљеви - садржаји
Усавршавање
технике свирања на
виолини.
Самостално
вежбање –
планирање и
процедуре.
Коришћење бар две
различите позиције
без прелаза;
Почетне вежбе
вибрата;
Хроматика;
Природни
флажолети.

Главни предмет – виолина
III
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе за основни ниво:
за моторику у брзом Ученик свира вежбе
темпу, лаким и
за моторику у
опуштеним падом
споријем темпу;
прста;
Ученик свира
Ученик свира вежбе најједноставније
за вибрато,
вежбе за вибрато,
флажолете и акорде флажолете и акорде
интонативно
Ученик свира
прецизно, чистим,
промене позиција
равномерним тоном интонативно
Ученик свира вежбе делимично
у II и III позицији
прецизно, без
интонативно
равномерног покрета
прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
делимично
прецизно,

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

189

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

2. Скале
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
делимично чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени
Дурске и молске
Ученик свира скалу за основни ниво:
скале са трозвуцима кроз једну или две
Ученик свира скалу
(дурски или молски
октаве на различите кроз једну или две
квинтакорд и
потезе, као и
октаве на различите
квартсекстакорд) у
трозвуке истоимене потезе,
једној позицији, кроз лествице
интонативно
једну или две октаве
делимично прецизно
Потези: деташе,
за средњи ниво:
легато, стакато,
Ученик свира скалу
маркато, мартеле,
кроз једну или две
спикато.
октаве на различите
Једноставни
потезе и
двозвуци са
трозвуке истоимене
коришћењем једног
лествице
прста и празних
интонативно
жица.
прецизно
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Етиде

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација

4. Дела мале форме

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз једну или две
октаве на различите
потезе, као и
трозвуке истоимене
лествице технички
спретно и
интонативно
прецизно
Ученик свира етиду за основни ниво:
интонативно
Ученик свира етиду
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, без
артикулације и
потпуно решеног
фразе, напамет
техничког проблема,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
мале форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме
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Наставна тема

5. Дела велике
форме

192

Циљеви - садржаји
захтевима.
Развијање музичке
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Читање с листа.
Ученик свира дело
за основни ниво:
Метричко и
велике форме
Ученик свира дело
ритмичко свирање
интонативно
велике форме са
уз метроном.
прецизно и технички интонативно
Слушање и
тачно, уз поштовање делимично
интонација Квалитет динамике, темпа,
прецизно, уз
тона – уједначеност
фразе и стила,
делимично решене
у различитим
напамет и уз
техничке проблеме,
позицијама и у
клавирску пратњу
из нота
комбинацији са
за средњи ниво:
техничким
Ученик свира дело
захтевима.
велике форме
Развијање музичке
интонативно
фантазије.
делимично
Музичка меморија –
прецизно, са
неговање и
осредње решеним
развијање.
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска)
– Грегоријан: Скале
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска Б)
– К. Тахтаџиев: Виолина 2
– Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов:
– Хрестоматија II –III разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране етиде (I свеска)
– Изабране етиде различитих аутора I–III разреда (издање
Москва, „Музика”)
– З. Багиров: Романса
– Д. Кабалевски: Кловнови
– Варијације (Н. Бакланова, Комаровски, Хендл)
– А. Комаровски: Кончертино Ге-дур (I став)
– О. Ридинг: Кончертина ха-мол, Ге-дур (I став)
– П. Николић: Кончертино Гедур (I став)
Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:

– четири скале кроз две октаве и разлагања;
– шест етида са различитом проблематиком;
– четири комада различитог карактера.
– Једна двооктавна дурска или молска скала
са трозвуцима (квинтакорд и
кватсекстакорд) са или без промене
позиције;
– Једна етида
– Два комада различитог карактера; или
варијације; или први став концерта
(кончертина)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе

194

Циљеви - садржаји
Развој извођачког
апарата
- компликованије
вежбе за развој
моторике прстију
леве руке у
односу на предходни
разред
– коришћење прве
четири позиције са
прелазима;
– вибрато;
– хроматске скале у
првој позицији
– коришћење
природних и
вештачких
флажолета;
– разложене терце;
- једноставни
двозвуци у
различитим
позицијама
– једноставни
акорди на три и
четири жице у првој
позицији

Главни предмет – виолина
IV
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе за основни ниво:
за моторику у брзом Ученик свира вежбе
темпу, лаким и
за моторику у
опуштеним падом
споријем темпу;
прста;
Ученик свира
Ученик свира вежбе најједноставније
за вибрато,
вежбе за вибрато,
флажолете и акорде флажолете и акорде
интонативно
Ученик свира
прецизно, чистим,
промене позиција
равномерним тоном интонативно
Ученик свира
делимично
промене позиција
прецизно, без
интонативно
равномерног покрета
прецизно, флуидним за средњи ниво:
покретом без
Ученик свира вежбе
притиска прста при
за моторику у
промени
средњем темпу;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
делимично
прецизно,
делимично чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Скале

Дурске и молске
скале са различитим
потезима (деташе,
легато, стакато,
мартеле, спикато)
кроз две октаве са
прелазима;
Дурски и молски
трозвуци
(квинтакорд,
секстакорд и
квартсекстакорд – деташе,
три и шест легато)
кроз две октаве са
прелазима;
свирање разложених
двозвука у скали,
деташе и легато

Исходи – по нивоима
делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз две октаве на
Ученик свира скалу
различите потезе,
кроз две октаве на
као и трозвуке
различите потезе,
истоимене лествице интонативно
делимично прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз две октаве на
различите потезе и
трозвуке истоимене
лествице
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз две октаве
наразличите потезе,
као и
трозвуке истоимене
лествице технички
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Наставна тема

3. Етиде

4. Дела мале форме
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
спретно и
интонативно
прецизно
Читање с листа.
Ученик свира етиду за основни ниво:
Метричко и
интонативно
Ученик свира етиду
ритмичко свирање
прецизно и технички интонативно
уз метроном.
тачно, уз поштовање делимично
Слушање и
динамике, темпа,
прецизно, без
интонација
артикулације и
потпуно решеног
фразе, напамет
техничког проблема,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Читање с листа.
Ученик свира дело
за основни ниво:
Метричко и
мале форме
Ученик свира дело
ритмичко свирање
интонативно
мале форме са
уз метроном.
прецизно и технички интонативно
Слушање и
тачно, уз поштовање делимично
интонација
динамике, темпа,
прецизно, уз
Квалитет тона –
фразе и стила,
делимично решене
уједначеност у
напамет и уз
техничке проблеме,
различитим
клавирску пратњу
из нота
позицијама и у
за средњи ниво:
комбинацији са
Ученик свира дело
техничким
мале форме
захтевима.
интонативно
Слушање,
делимично
интонација и
прецизно, са
штимовање
осредње решеним
инструмента уз
техничким
помоћ наставника.
проблемима, уз
Развијање музичке
делимично
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

5. Дела велике
форме

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација Квалитет
тона – уједначеност
у различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента уз
помоћ наставника.
Развијање музичке
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Ученик свира дело
за основни ниво:
велике форме
Ученик свира дело
интонативно
велике форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска)
– Скале по избору наставника
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (II свеска)
– К. Тахтаџиев: Виолина 3
– Фортунатов: Млади виолиниста (II свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов:
– Хрестоматија III–IV разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (II свеска), издање Москва,
„Музика“
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45 Кајзер: 36 етида, оп. 20 (I свеска)
– Е. Џенкинсон: Игра
– А. Јаншинов: Преслица
– Ђ. Б. Перголези: Арија
– П. И. Чајковски: Стара песма
– Бакланова: Сонатина Бедур
– З. Фибих: Сонатина
– А. Јаншинов: Кончертино оп. 35
– Кихлер: Кончертино у стилу Вивалдија, Дедур
(I или II и III
став)
– А. Вивалди: Концерт Ге-дур (I став)
– Ф. Зајц: Концерт бр. 1, 2 (I став)

Обавезни минимум програма:

Испит:
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– четири скале кроз две октаве и разлагања;
– осам етида са различитом проблематиком;
– четири комада (или тема са варијацијама)
различитог карактера.
– први или други и трећи став концерта
(или кончертина) један или два става сонате
– Једна двооктавна дурска или молска скала
са прелазима са дурским или молским
трозвуци (квинтакорд, секстакорд,
квартсекстакорд) са прелазима;
– Једна етида
– Један комад; или једна етида различитог
карактера од предходне
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– Први или други и трећи став концерта
(кончертина); или тема с варијацијама; или
један или више ставова сонате.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе

Циљеви - садржаји
Развој извођачког
апарата
- компликованије
вежбе за развој
моторике прстију
леве руке у
односу на предходни
разред
– коришћење првих
пет позиција са
прелазима;
– вибрато;
– хроматске скале на
све четири жице
кроз позиције;
– коришћење
природних и
вештачких
флажолета;
– разложене терце;
- једноставни
двозвуци у
различитим

Главни предмет – виолина
V
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе за основни ниво:
за моторику у брзом Ученик свира вежбе
темпу, лаким и
за моторику у
опуштеним падом
споријем темпу;
прста;
Ученик свира
Ученик свира вежбе најједноставније
за вибрато,
вежбе за вибрато,
флажолете и акорде флажолете и акорде
интонативно
Ученик свира
прецизно, чистим,
промене позиција
равномерним тоном интонативно
Ученик свира
делимично
промене позиција
прецизно, без
интонативно
равномерног покрета
прецизно, флуидним за средњи ниво:
покретом без
Ученик свира вежбе
притиска прста при
за моторику у
промени
средњем темпу;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
делимично
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Наставна тема

2. Скале
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Циљеви - садржаји
позицијама
– једноставни
акорди на три и
четири жице у
различитим
позицијама.

Исходи – по нивоима
прецизно,
делимично чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени
Дурске и молске
Ученик свира скалу за основни ниво:
скале са различитим кроз две или три
Ученик свира скалу
потезима (деташе,
октаве на потезе из
кроз две или три
легато, стакато,
групе лежећих,
октаве на потезе из
мартеле, спикато,
бацаних, скачућих и групе лежећих,
сотије) кроз две и
комбинованих, као и интонативно
три октаве са
трозвуке истоимене делимично прецизно
прелазима;
лествице
за средњи ниво:
Дурски и молски
Ученик свира скалу
трозвуци
кроз две или три
(квинтакорд,
октаве на потезе из
секстакорд и
групе лежећих,
квартсекбацаних, скачућих и
стакорд – деташе,
комбинованих и
три и шест легато)
трозвуке истоимене
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
кроз две и три
октаве са
прелазима;
свирање разложених
двозвука у скали,
деташе и легато

3. Етиде

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација
Владање
комплетним звуком
на инструменту

4. Дела мале форме

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација
Квалитет тона –

Исходи – по нивоима
лествице
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз две или три
октаве на потезе из
групе лежећих,
бацаних, скачућих и
комбинованих, као и
трозвуке истоимене
лествице технички
спретно и
интонативно
прецизно
Ученик свира етиду за основни ниво:
интонативно
Ученик свира етиду
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, без
артикулације и
потпуно решеног
фразе, напамет
техничког проблема,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
мале форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
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Наставна тема

5. Дела велике
форме
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Циљеви - садржаји
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Читање с листа.
Ученик свира дело
за основни ниво:
Метричко и
велике форме
Ученик свира дело
ритмичко свирање
интонативно
велике форме са
уз метроном.
прецизно и технички интонативно
Слушање и
тачно, уз поштовање делимично
интонација Квалитет динамике, темпа,
прецизно, уз
тона – уједначеност
фразе и стила,
делимично решене
у различитим
напамет и уз
техничке проблеме,
позицијама и у
клавирску пратњу
из нота
комбинацији са
за средњи ниво:
техничким
Ученик свира дело
захтевима.
велике форме са
Слушање,
интонативно
интонација и
делимично
штимовање
прецизно, са
инструмента.
осредње решеним
Развијање музичке
техничким
фантазије.
проблемима, уз
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска)
– Скале по избору наставника
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (II свеска)
– К. Тахтаџиев: Виолина 4
– Фортунатов: Млади виолиниста (II свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов:
Хрестоматија IV–V разред и V–VI разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (II свеска), издање Москва,
„Музика“
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45
– Кајзер: 36 етида, оп. 20 (II свеска)
– Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
– Донт: Етиде оп. 37 – избор
– Н. Рубинштајн: Преслица
– Ђ. Б. Перголези: Сицилијана
– А. Вивалди: Концерт а-мол (I став)
– А. Комаровски: Концерт бр. 2
– Ш. Берио: Концерт а-мол

Обавезни минимум програма:

– две двооктавне дурске и молске скале са
разлагањима са променом позиција
– осам етида различите проблематике;
– два комада различитог карактера; или
варијације;
– Први или други и трећи став концерта и
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један или два става сонате;
1. Једна двооктавна дурска или молска
скала са прелазима са дурским или молским
трозвуци (квинтакорд, секстакорд,
квартсекстакорд) са прелазима;
2. Једна етида
3. Један комад; или једна етида различитог
карактера од предходне
4. Први или други и трећи став концерта;
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе
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Циљеви - садржаји
Развој извођачког
апарата
Сложеније вежбе за
развој моторике
прстију леве руке у
односу
на претходни разред
– коришћење првих
седам позиција са
прелазима;
– различите врсте
вибрата;
– хроматске скале на
све четири жице
кроз позиције;
– коришћење
природних и
вештачких

Главни предмет – виолина
VI
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе за основни ниво:
за моторику у брзом Ученик свира вежбе
темпу, лаким и
за моторику у
опуштеним падом
споријем темпу;
прста;
Ученик свира
Ученик свира вежбе најједноставније
за вибрато,
вежбе за вибрато,
флажолете и акорде флажолете и акорде
интонативно
Ученик свира
прецизно, чистим,
промене позиција
равномерним тоном интонативно
Ученик свира
делимично
промене позиција
прецизно, без
интонативно
равномерног покрета
прецизно, флуидним за средњи ниво:
покретом без
Ученик свира вежбе
притиска прста при
за моторику у
промени
средњем темпу;
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
флажолета;
– лака пициката
левом руком;
– једноставни
акорди на три и
четири жице у
различитим
позицијама.

2. Скале

Дурске и молске
скале са различитим
потезима (деташе,
легато 3, 6, 9, 12, 4,
8, 16, 24 нота на
једно гудало,
стакато, мартеле,
спикато, сотије,
рикоше) кроз две и
три октаве са

Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
делимично
прецизно,
делимично чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и акорде
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз две или три
Ученик свира скалу
октаве на потезе из
кроз две или три
групе лежећих,
октаве на потезе из
бацаних, скачућих и групе лежећих,
комбинованих,
интонативно
трозвуке истоимене делимично прецизно
лествице, као и
за средњи ниво:
октаве сексте и
Ученик свира скалу
терце разложено
кроз две или три
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Наставна тема

3. Етиде
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Циљеви - садржаји
прелазима;
Дурски и молски
трозвуци
(квинтакорд,
секстакорд и
квартсекстакорд – деташе,
три и шест легато)
кроз две и три
октаве са
прелазима;
свирање разложених
двозвука у скали,
деташе и легато

Исходи – по нивоима
октаве на потезе из
групе лежећих,
бацаних, скачућих и
комбинованих и
трозвуке истоимене
лествице
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз две или три
октаве на потезе из
групе лежећих,
бацаних, скачућих и
комбинованих,
трозвуке истоимене
лествице, као и
октаве сексте и
терце разложено
технички спретно и
интонативно
прецизно
Читање с листа.
Ученик свира етиду за основни ниво:
Метричко и
интонативно
Ученик свира етиду
ритмичко свирање
прецизно и технички интонативно
уз метроном.
тачно, уз поштовање делимично
Слушање и
динамике, темпа,
прецизно, без
интонација
артикулације и
потпуно решеног
Владање
фразе, напамет
техничког проблема,
комплетним звуком
из нота
на инструменту
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема
4. Дела мале форме

Циљеви - садржаји
Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација
Владање
комплетним звуком
на инструменту;
Развијање музичке
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

5. Дела велике
форме

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање
уз метроном.
Слушање и
интонација
Развијање музичке
фантазије.
Музичка меморија –
неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
мале форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Ученик свира дело
за основни ниво:
велике форме
Ученик свира дело
интонативно
велике форме са
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска)
– Скале по избору наставника
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов:
– Фортунатов: Млади виолиниста (III свеска)
– Хрестоматија IV–V разред и V–VI разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (III свеска), издање Москва,
Музика
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45
- Кајзер: 36 етида, оп. 20 (II свеска)
– Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
– Донт: Етиде оп. 37 – избор
– Р. Кројцер: почетне етиде
– Ш. Данкл: Варијације
– А. Вивалди: Концерт а-мол (II и III став)
– Ј. Б. Аколај: Концерт а-мол
– Ш. Берио: Балетске сцене
– А. Комаровски: Концерт е-мол
– Ј. С. Бах: Концерт а-мол
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– Г. Б. Виоти: Концерт оп. 23
– Д. Кабалевски: Омладински концерт
– две трооктавне дурске или молске скале
са разлагањима;
– шест етида различите проблематике;
– два комада различитог карактера; или
варијације;
– Први или други и трећи став концерта и
два или сви ставови сонате
1. Једна скала кроз три октаве са
разлагањима;
2. Две етиде са различитом проблематиком;
3. Један комад;
4. Први или други и трећи став концерта;
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.5. Виола
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке вежбе

Циљеви садржаји
Карактеристике
виоле као
инструмента.
Адаптирање и
прилагођавање
технике приликом
промене
инструмента

Главни предмет – виолa
IV
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
вежбе за моторику
леве руке у брзом
темпу, слободним
покретом прстију
леве шаке;
Ученик свира
вежбе за вибрато
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за основни ниво:
Ученик свира вежбе за
моторику леве руке у
споријем темпу;
Ученик свира
најједноставније вежбе
за вибрато, и акорде.
Ученик свира промене
позиција интонативно
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Наставна тема

Циљеви садржаји
(прелазак са
виолине на виолу).
Читање нотног
материјала писаног
у алт кључу.
Ознаке темпа,
агогике, динамике,
карактера музичког
дела.

Исходи – по нивоима
(прст,шака,лакат) и
акорде
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним
тоном;
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно,
слободним
покретом без
притиска прста по
жици;

делимично прецизно,
без равномерног покрета
за средњи ниво: Ученик
свира вежбе за моторику
леве руке у средњем
темпу;
Ученик свира вежбе за
вибрато,и акорде
интонативно делимично
прецизно, равномерним
тоном.
Ученик свира промене
позиција интонативно
делимично прецизно,
без потпуно
равномерног покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе за
моторику леве руке у
брзом темпу, слободним
покретом прстију леве
шаке;
Ученик свира вежбе за
вибрато, и акорде
интонативно прецизно,
чистим, равномерним
тоном.
Ученик свира промене
позицијаинтонативно
прецизно, слободним
покретом без притиска
прста по жици;

2. Скале
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Двооктавне
лествице са
променом
позиција,са
трозвуцима и
потезима

Ученик свира скалу
кроз две октаве на
различите потезе,
као и трозвуке
истоимене
лествице

за основни ниво:
Ученик свира скалу кроз
две октаве на различите
потезе,
интонативно делимично
прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира скалу кроз
две октаве на
различитепотезе и
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

3. Етиде

Вежбање уз
метроном.
Слушање и
интонација.
Владање
комплетним звуком
на инструменту.

Ученик свира
етиду са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,напамет.

4. Дела мале
форме

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација.
Музичка меморија

Ученик свира дело
мале форме са
тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,уз клавирску
пратњу, напамет.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

трозвуке истоимене
лествице интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу кроз
две октаве
наразличитепотезе, као и
трозвукеистоимене
лествице технички тачно
и интонативно прецизно
за основни ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу
за средњи ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у умереном
темпу
за напредни ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима,прави
лнм прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,напамет.
за основни ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу, уз
клавирску пратњу
за средњи ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
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Наставна тема

5. Дела велике
форме
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Циљеви садржаји
– неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу, уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу, уз клавирску
пратњу, напамет.

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација.
Музичка меморија
– неговање и
развијање.

Ученик свира дело
велике форме са
тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,уз клавирску
пратњу, напамет.

за основни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу.
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу.
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу, напамет.

Литература:
– Грегоријан: Скале
– А. Б. Бруни: Школа и етиде за виолу
– М. Франк: Етиде за виолу
– Х. Шрадик: I свеска
– О. Шевчик: Оп.1, I свеска
– Волфарт: Етиде
– С. Гргић: Албум за младе виолисте,
– Хрестоматија за виолу (збирка комада за виолу, издање Москва)
– Г. Ф. Телеман: Концерт Ге-дур
– А. Вивакди: Концерт Це-дур
– Концерти и кончертина за виолину (транскрипција) у алт кључу, одговарајућег нивоа и
друга литература која је одговарајућег техничког нивоа.

Обавезни минимум програма:

- три двооктавне лествице с променом
позиција, са трозвуцима и потезима
- 6 етида
- 3 комада
- 1концерт или кончертино одговарајуће
техничке тежине

Испит:

Једна двооктавна лествица са променом
позиције, са трозвуцима и потезима
Једна етида
Један комад
Концерт или кончертино (I или II III став)

Јавни наступи:

Обавезна три јавна наступа у току школске
године

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Главни предмет – виолa
V
индивидуални
70
2
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45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Техничке
вежбе

Циљеви садржаји
Техника десне
руке: спикато,
сотије,
комбиновани
потези.
Техника леве
руке: двозвуци, V
и VI позиција,
трилери.
Музичка фраза –
елементи и
обликовање.
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Исходи – по нивоима
Ученик свира потезе
спикато и сотије
интонативно
прецизно,средином
гудала,на малој
деоници у жици,у
брзом темпу.

за основни ниво:
Ученик свира потезе
спикато и сотије
интонативно
прецизно,средином
гудала,на малој деоници
у жици,у спором темпу.
за средњи ниво:
Ученик свира
Ученик свира потезе
двозвуке,интонативно спикато и сотије
тачно,са правилно
интонативно
постављеном шаком
прецизно,средином
у петој и шестој
гудала,на малој деоници
позицији заједно, у
у жици,у умереном
брзом темпу.
темпу.
за напредни ниво:
Ученик свира трилере Ученик свира потезе
интонативно
спикато и сотије
прецизно,од доњег
интонативно
тона ка горњем и од
прецизно,средином
горњег ка доњем у
гудала,на малој деоници
брзом темпу са
у жици,у брзом темпу.
добром
за основни ниво:
артикулацијом прста. Ученик свира
двозвуке,интонативно
тачно,са правилно
постављеном шаком у
петој и шестој позицији
заједно, у лаганом
темпу.
за средњи ниво:
Ученик свира
двозвуке,интонативно
тачно,са правилно
постављеном шаком у
петој и шестој позицији
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
заједно, у умереном
темпу.
за напредни ниво:
Ученик свира
двозвуке,интонативно
тачно,са правилно
постављеном шаком у
петој и шестој позицији
заједно, у брзом темпу.
за основни ниво:
Ученик свира трилере
интонативно
прецизно,од доњег тона
ка горњем и од горњег
ка доњем у спором
темпу.
за средњи ниво:
Ученик свира трилере
интонативно
прецизно,од доњег тона
ка горњем и од горњег
ка доњем у умереном
темпу
за напредни ниво:
Ученик свира трилере
интонативно
прецизно,од доњег тона
ка горњем и од горњег
ка доњем у брзом темпу
са добром
артикулацијом прста.

2. Скале

Скале кроз две
или три октаве са
трозвуцима и
потезима.

Ученик свира скалу
кроз две или три
октаве на различите
потезе, као и трозвуке
истоимене лествице

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
Ученик свира скалу кроз
две или три октаве на
различите потезе,
интонативно делимично
прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира скалу кроз
две или три октаве на
различите потезе и
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Наставна тема

3. Етиде

4. Дела мале
форме
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

трозвуке истоимене
лествице интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу кроз
две или три октаве
наразличитепотезе, као и
трозвукеистоимене
лествице технички тачно
и интонативно прецизно
Вежбање уз
Ученик свира етиду
за основни ниво:
метроном.
са тачним тоновима,
Ученик свира етиду са
Слушање и
потезима,
тачним тоновима,
интонација.
правилним
потезима и правилним
Владање
прсторедом, јасном
прсторедом у спором
комплетним
артикулацијом и
темпу
звуком на
динамичким
за средњи ниво:
инструменту.
нијансирањем у
Ученик свира етиду са
задатом
тачним тоновима,
темпу,напамет.
потезима и правилним
прсторедом у умереном
темпу
за напредни ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима,прави
лнм прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,напамет.
Читање с листа.
Ученик свира дело
за основни ниво:
Метричко и
мале форме са тачним Ученик свира дело мале
ритмичко
тоновима,
форме са тачним
свирање. Квалитет потезима,
тоновима,
тона –
правилним
потезима и правилним
уједначеност у
прсторедом, јасном
прсторедом и праћењем
различитим
артикулацијом,
музичке агогике у
позицијама и у
музичком фразом,
спором темпу,уз
комбинацији са
динамичким
клавирску пратњу
техничким
нијансирањем у
напамет.
захтевима.
задатом
за средњи ниво:
Слушање,
темпу,уз клавирску
Ученик свира дело мале
интонација.
пратњу, напамет.
форме са тачним
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

5. Дела велике
форме

Циљеви садржаји
Музичка меморија
– неговање и
развијање.

Читање с листа.
Метричко и
ритмичко
свирање. Квалитет
тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација.
Музичка меморија
– неговање и
развијање.

Исходи – по нивоима
тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу,уз
клавирску
пратњу,напамет
за напредни ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,уз клавирску
пратњу напамет.
Ученик свира дело
велике форме са
тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,уз клавирску
пратњу, напамет.
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за основни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу,уз
клавирску пратњу
напамет.
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу,уз
клавирску
пратњу,напамет
за напредни ниво:
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,уз клавирску
пратњу напамет.

Литература:
– А. Б. Бруни: Школа и етиде за виолу
– Х. Сит: Школа за виолу (Петерс)
– М. Франк: Етиде за виолу
– Х. Е. Каизер: Етиде за виолу
– Х. Шрадик: I свеска – избор
– О. Шевчик: Оп. 1 и 2, прва свеска
– А. Ниенски : I свеска (Софија, наука и искуство,1956)
– С. Гргић: Албум за младе виолисте
– Хрестоматија за виолу (збирка комада, издање, Москва)
– Г.Ф. Телеман: Соната А-дур
– Г.Ф. Телеман: Концерт Ге-дур
– Ц.Ф. Зелтер: Концерт Ес-дур
– А. Вивалди: Концерт Це-дур и а-мол (транскрипција за виолу) и друга литература која
је одговарајућег техничког нивоа.

Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:
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– Три двооктавне (или трооктавне) лествице
са трозвуцима и потезима
– Шест етида
– Три комада
– Концерт или кончертино, барокна соната
Једна двооктавна (или трооктавна) лествица
са трозвуцима и потезима
Једна етида
Један комад
Један концерт I или II и III став
Обавезна три јавна наступа у току школске
године
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
Циљеви - садржаји
тема
Техничке процедуре за
1.
Техничк десну и леву руку.
е вежбе
Увод у анализу облика и
примена знања у делима
која се изводе.
Ознаке темпа, динамике,
карактера у вези са
репертоаром који се
изводи.
Техника свесног
меморисања.

Главни предмет – виолa
VI
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира вежбе
за вибрато,
флажолете и
акордеинтонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира
промене
позицијаинтонативн
о прецизно,
флуидним покретом
без притиска прста
при промени
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за основни ниво:
Ученик свира вежбе за
моторику у споријем
темпу;
Ученик свира
најједноставније вежбе
за вибрато, флажолете и
акорде
Ученик свира промене
позиција интонативно
делимично прецизно,
без равномерног покрета
за средњи ниво: Ученик
свира вежбе за моторику
у средњем темпу;
Ученик свира вежбе за
вибрато, флажолете и
акорде
интонативноделимично
прецизно, делимично
чистим, равномерним
тоном
Ученик свира промене
позиција интонативно
делимично прецизно,
без потпуно
равномерног покрета;
за напредни ниво:
Ученик свира вежбе за
моторику у брзом темпу,
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Наставна
Циљеви - садржаји
тема

Исходи – по нивоима

2. Скале

Ученик свира скалу кроз
три октаве са
трозвуцима,четворозвуцим
а и двозвуцима

Ученик свира скалу
кроз три октаве на
различите потезе,
као и трозвуке
истоимене лествице

3. Етиде

Вежбање уз метроном.
Слушање и интонација.
Владање комплетним
звуком на инструменту.

Ученик свира етиду
са тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,напамет.
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лаким и опуштеним
падом прста;
Ученик свира вежбе за
вибрато, флажолете и
акорде интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира промене
позицијаинтонативно
прецизно, флуидним
покретом без притиска
прста при промени
за основни ниво:
Ученик свира скалу кроз
три октаве на различите
потезе,
интонативно делимично
прецизно
за средњи ниво:
Ученик свира скалу кроз
три октаве на
различитепотезе и
трозвуке истоимене
лествице интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу кроз
три октаве на различите
потезе, као и
трозвуке истоимене
лествице технички тачно
и интонативно прецизно
за основни ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу
за средњи ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у умереном
темпу
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
Циљеви - садржаји
тема

Исходи – по нивоима

4. Дела
мале
форме

Читање с листа.
Метричко и ритмичко
свирање. Квалитет тона –
уједначеност у различитим
позицијама и у
комбинацији са техничким
захтевима.
Слушање, интонација.
Музичка меморија –
неговање и развијање.

Ученик свира дело
мале форме са
тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,уз клавирску
пратњу, напамет.

5. Дела

Читање с листа.

Ученик свира дело
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за напредни ниво:
Ученик свира етиду са
тачним тоновима,
потезима,прави
лнм прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,напамет.
за основни ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу,уз
клавирску пратњу
напамет.
за средњи ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу,уз
клавирску
пратњу,напамет
за напредни ниво:
Ученик свира дело мале
форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичко
м фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,уз клавирску
пратњу напамет.
за основни ниво:
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Наставна
Циљеви - садржаји
тема
Метричко и ритмичко
велике
свирање. Квалитет тона –
форме
уједначеност у различитим
позицијама и у
комбинацији са техничким
захтевима.
Слушање, интонација.
Музичка меморија –
неговање и развијање.

Исходи – по нивоима
велике форме са
тачним тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом
темпу,уз клавирску
пратњу, напамет.

Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу,уз
клавирску пратњу
напамет.
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,
музичком фразом и
динамиком
у умереном темпу,уз
клавирску
пратњу,напамет
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са тачним
тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичко
м фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу,уз клавирску
пратњу напамет.

Литература:
– К. Флеш, Грегоријан
– А. Б. Бруни: Школа и етиде
– А. Ниенски: I свеска (Наука и искуство, Софија, 1956)
– Р. Кројцер: Етиде
– Ф. Мазас: I свеска
– О. Шевчик: Оп.3, 8 и 9 Х. Шрадик: Свеска бр. 1
– Г. Безруков - К. Ознобишев: Основи технике свирања на виоли
– С. Гргић: Албум за младе виолисте
– М. Регер: Романса
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– К. М. Вебер: Серенада
– Ј. Бенда: Граве
– К. Димитреску: Сеоски плес
– Хрестоматија за виолу (збирка комада, издање Москва )
– Сузуки: Свеска бр.6
– Ф. Шуберт: Балада
– И. Хандошкин: Концерт
– Г. Ф.Телеман: Концерт Ге- дур
– Ц. Ф. Зелтер: Концерт Ес- дур
– Г. Ф. Хендл: Концерт ха-мол
– Б. Марчело: Соната Це-дур и Ге-дур и друга литература која је одговарајућег техничког
нивоа.
– Четири трооктавне лествице са
трозвуцима, четворозвуцима и двозвуцима
– Шест етида
– Три комада
– Две велике форме (Концерт, барокна
соната)
Трооктавна лествица са потезима,
двозвуцима, трозвуцима и четворозвуцима
1. Једна етида
2. Један комад
3. Концерт I или II и III став или соната у
целини
Обавезна четири јавна наступа у току
школске године

Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.6. Виолончело
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Главни предмет – виолончело
I
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра (на крају школске године)
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Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале и
трозвуци:
-Цe, Ге, Де и Ефдур у једној
октави.
-Це-дур кроз две
октаве.
-Ге-дур кроз две
октаве
Техника десне
руке:
– правилно седи и
држи инструмент
и гудало;
– изводи основне
потезе( деташе и
легато) и
пицикато;
Поставка леве
руке.

Исходи – по нивоима
Ученик зна да
опише својим
речима
карактеристике
виолончела и начин
добијања тона.
Правилно седи и
држи инструмент и
гудало,.
Свира лествицу
кроз једну , октаву
у целим нотама,
половинама ,
четвртинама и
осминама у легато
и деташе потезима
и комбинацији
ритмова са
трозвуцима у
кретању кроз једну
октаву у
четвртинама.

за основни ниво:
са тачним
тоновима,потезима и
правилним прсторедом у
спором темпу;

Ученик самостално
поставља прсте
леве руке на
хватник у
затвореном ставу у
првој и четвртој
позицији;
Изводи правилно
техничке вежбе за
промену позиције,

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу;

за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у брзом
темпу.

Техника леве
руке:
- уски став, прва и
четврта позиција,
-широки став прва
позиција
Вежбе за развој
моторике прстију
леве руке.
2. Етиде
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Техника десне
руке:
– правилно седи и
држи инструмент
и гудало;
– изводи основне
потезе(деташе и
легато) и
пицикато;

за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
Поставка леве
руке.
Техника леве
руке:
- уски став, прва и
четврта позиција,
-широки став прва
позиција

3. Кратки комади
уз клавирску
пратњу

Техника десне
руке:
– правилно седи и
држи инструмент
и гудало;
– изводи основне
потезе(деташе и
легато) и
пицикато;
Поставка леве
руке.
Техника леве
руке :
-уски став, прва и
четврта позиција
- широки став,
прва позиција

Исходи – по нивоима
интонацију и
покретљивост уз
помоћ наставника.
Примењује основне
елементе нотне
писмености у
свирању и читању
нотног текста у бас
кључу.
Препознаје основне
ознаке за темпо,
динамику,
понављање...

артикулацијом у
умереном темпу;

Ученик у свирању
самостално
примењује основне
елементе нотне
писмености и
основне ознаке за
темпо, динамику и
понављање.
Изражајно пева а
потом самостално
или уз пратњу
наставника свира
кратке и лаке
песмице по слуху.
Примењује
различита музичка
изражајна средства
у зависности од
карактера
композиције уз
помоћ наставника.
Свира композиије
напамет ,соло и уз
пратњу клавира.
Учествује на
јавним наступима у
школи и ван ње.
Поштује
договорена правила

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу;
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за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.

за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима
,напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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Циљеви садржаји

Наставна тема

Исходи – по нивоима
понашања при
слушању и
извођењу музике.

Литература:
– М. Симић: Избор етида за I годину
– И. Мардеровски: Први часови виолончела
– Сато: Чело школа, I свеска
– Ф. Антал: Прва свеска
– Гардијан: Школа за виолончело, I свеска
– Пејшик: Абецеда виолончела
– Хрестоматија I–IV разреда

Обавезни минимум програма:

Обавезни минимум програма:
– 5 етида различитог типа технике
– 5 кратких комада
– 2 лествице
Програм смотре (на крају школске године):
1. Једна лествица
2. Једна етида
3. Jедан комад по слободном избору

Смотра:

Испит:
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
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Главни предмет – виолончело
II
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра (на крају школске године)
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4.Програми наставних предмета – основна школа

Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале и
трозвуци :
Це, А, Ес, Ге,
Де и Еф- дур
кроз две
октаве
Техника
десне руке :
-држање и
вођење гудала
-расподела
гудала
- основни
потези деташе
и легато
Техника леве
руке :
- уски став,
прва и четврта
позиција
- широки став,
прва и четврта
позиција

2. Етиде

Техника
десне руке :
-држање и
вођење гудала
-расподела
гудала
Техника леве
руке :
- уски став,
прва и четврта
позиција
- широки став,
прва и четврта
позиција
- вежбе за
прелаз из
једне у другу
позицију

Исходи – по нивоима
Ученик
правилно седи
и држи
инструмент и
гудало,
свира лествицу
кроз једну/две
, октаве у
целим нотама ,
половинама ,
четвртинама и
осминама у
легато и
деташе
потезима и
комбинацији
ритмова са
трозвуцима у
кретању кроз
једну/две
октаве у
четвртинама

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором темпу

Ученик
самостално
поставља
прсте леве
руке на
хватник у
затвореном и
отвореном
ставу у првој
и четвртој
позицији.
Изводи
правилно
техничке
вежбе за
промену
позиције,
интонацију и

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у умереном
темпу
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за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у умереном
темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким нијансирањем у
брзом темпу.

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким нијансирањем у
задатом темпу.
227

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

3. Кратки комади уз
клавирску пратњу

Циљеви садржаји
-вежбе за
развој
моторике
прстију леве
руке
Техника
десне руке :
-расподела
гудала
-место и
количина
гудала у
односу на
врсту потеза,
динамику и
темпо
-вођење
гудала при
промени
позиције
Техника леве
руке :
-уски став,
прва и четврта
позиција
- широки став,
прва и четврта
позиција
- вежбе за
прелаз из
једне у другу
позицију
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Исходи – по нивоима
покретљивост
уз помоћ
наставника.
Течно чита
нотни текст у
бас кључу.
Ученик у
свирању
самостално
примењује
основне
елементе
нотне
писмености и
и основне
ознаке за
темпо,
динамику и
понављање.
Примењује
различита
музичка
изражајна
средствс у
зависности од
карактера
композиције уз
помоћ
наставника.
Свира
композиије
напамет ,соло
и уз пратњу
клавира.
Учествује на
јавним
наступима у
школи и ван
ње.
Поштује
договорен
оравила
понашања при
слушању и

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,
напамет,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
извођењу
музике

4. Кончертино
/Варијације

Техника
десне руке:
-расподела
гудала
-место и
количина
гудала у
односу на
врсту потеза,
динамику и
темпо
-вођење
гудала при
промени
позиције
Техника леве
руке :
- уски став,
прва и четврта
позиција
- широки став,
прва и четврта
позиција
- вежбе за

Ученик у
свирању
самостално
примењује
основне
елементе
нотне
писмености и
и основне
ознаке за
темпо,
динамику и
понављање.
Примењује
различита
музичка
изражајна
средствс у
зависности од
карактера
композиције уз
помоћ
наставника.
Свира
композиије
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за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,
напамет,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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Наставна тема

Циљеви садржаји
прелаз из
једне у другу
позицију

Исходи – по нивоима
напамет ,соло
и уз пратњу
клавира.
Учествује на
јавним
наступима у
школи и ван
ње.
Поштује
договорен
оравила
понашања при
слушању и
извођееу
музике

Литература:
- И. Мардеровски: Избор етида
-Сато: Чело школа II свеска
- Р. Мац: 25 етида
- Ф. Антал: II свеска
-Гардијан: II свеска -Хрестоматија - С..Ли: 40 лаких етида - А. Вивалди: Кончертино
Це-дур - Бревал: Кончертино Де-дур - Волчков: Варијације - Сузуки: Чело школа бр.2

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Обавезни минимум програма:
– 4 лествице
– 10 кратких етида са применом основних
потеза и ритмичких фигура
- 10 кратких песмица уз пратњу клавира
Програм смотре (на крају школске године ):
- једна етида
- једна лествица са трозвуком
- две композиције по слободном избору

Испит:
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
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Главни предмет – виолончело
III
индивидуални
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви Исходи – по нивоима
садржаји
Скале, трозвуци и Ученик
за основни ниво:
правилно седи
са тачним тоновима,
разложене терце
и држи
потезима и правилним
Вежбе за развој
инструмент и
прсторедом у спором
моторике прстију
гудало,
темпу
леве руке (Косман свира лествицу
и Фејер)
кроз једну/две , за средњи ниво:
октаве у целим са тачним тоновима,
Контрола држања
нотама ,
потезима, правилним
гудала.
половинама ,
прсторедом и јасном
Квалитет тона четвртинама и
артикулацијом у
уједначеност у
осминама у
умереном темпу
различитим
легато, деташе
позицијама и у
и стакато
за напредни ниво:
комбинацији са
потезима и
са тачним тоновима,
техничким
комбинацији
правилним прсторедом,
захтевима.
ритмова са
потезима, јасном
Слушање и
трозвуцима у
артикулацијом и
интонација.
кретању кроз
динамичким
Музичка меморија једну/две
нијансирањем у брзом
(неговање и
октаве у
темпу.
развијање)
четвртинама
Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику и темпо
– основни потези и
ритмичке фигуре:
деташе, легато,
стакато и
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Наставна тема

Циљеви садржаји
пунктирани ритам;
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима

Техника леве
руке:
– I,II и III позиција
– уски и широки
став и увођење у
полу позицију
2. Етиде
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Ученик
правилно седи
Техника десне
руке:
и држи
– расподела
инструмент и
гудала;
гудало.
– брзина гудала;
Изводи основне
– место и количина потезе и
гудала у односу на ритмичке
врсту потеза,
фигуре.
динамику и темпо Самостално
– основни потези и поставља леву
ритмичке фигуре:
руку у II и III
деташе, легато,
позицији.
стакато и
Контролише
пунктирани ритам; интонацију и
– прелазак гудалом квалитет тона
са жице на жицу у при промени
различитим
позиција са и
тачкама гудала
без глисанда.
Прати
интонацију и
Техника леве
руке:
коригује се;
–I, II и III позиција Изводи
– уски и широки
правилно
став и увођење у
техничке вежбе
полу позицију
за промену
позиције и
покретљивост
уз помоћ
наставника;
Примењује

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
основне
елементе нотне
писмености у
свирању и
течно чита
нотни текст у
бас кључу.

3. Комади

Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику и темпо
– основни потези и
ритмичке фигуре:
деташе, легато,
стакато и
пунктирани ритам;
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала

Техника леве
руке:
– I,II и III позиција
– уски и широки
став и увођење у
полу позицију
– вибрато

Ученик у
свирању
самостално
примењује
основне
елементе нотне
писмености и и
основне ознаке
за темпо,
динамику и
понављање.
Примењује
различита
музичка
изражајна
средства у
зависности од
карактера
композиције уз
помоћ
наставника.
Свира
композиије
напамет ,соло и
уз пратњу
клавира и
комуницира са
корепетитором
кроз музику.
Учествује на
јавним
наступима у
школи и ван ње.
Испољава
самопоуздање у
току јавног
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за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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Наставна тема

4. Кончертино
/Варијације
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

наступа.
Самостално и
свакодневно
вежба.
Поштује
договорен
оравила
понашања при
слушању и
извођењу
музике
Ученик у
Техника десне
руке:
свирању
– расподела
самостално
гудала;
примењује
– брзина гудала;
основне
– место и количина елементе нотне
гудала у односу на писмености и и
врсту потеза,
основне ознаке
динамику и темпо за темпо,
– основни потези и динамику и
ритмичке фигуре:
понављање.
деташе, легато,
Примењује
стакато и
различита
пунктирани ритам; музичка
– прелазак гудалом изражајна
са жице на жицу у средствс у
различитим
зависности од
тачкама гудала
карактера
композиције уз
помоћ
Техника леве
руке:
наставника.
– I, II и III позиција Свира
– уски и широки
композиије
став и увођење у
напамет ,соло и
полу позицију
уз пратњу
– вибрато
клавира и
комуницира са
корепетитором
кроз музику.
Учествује на
јавним
наступима у
школи и ван ње.

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
Испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа.
Самостално и
свакодневно
вежба.
Поштује
договорен
оравила
понашања при
слушању и
извођењу
музике.

ЛИТЕРАТУРА
Етиде
– И. Мардеровски: избор етида
– С. Ли: 40 лаких етида
– Ф. Антал: Хрестоматија, III свеска
– Ф. Доцауер: 113 етида
Кончертина и концерти:
– А. Вивалди: Це-дур
– Бревал: Це-дур, Де-дур
Сонате:
– Ромберг: е-мол, Еф-дур
– Хук: Ге-дур

Обавезни минимум програма:

– 4 лествице
– 8 етида различитог карактера
– 3 комада уз пратњу клавира
– кончертино или концерт, соната или
сонатина, варијације

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Испитни програм:
Скала са трозвуком и потезима (најмање 3
потеза)
Две етиде различитог карактера
Комад са клавиром, I или II и III став
кончертина, концерта, сонате, сонатине,
варијација
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале, потези,
трозвуци и
разложене терце
Косман трилер
вежбе
Штимовање.
Метричко и
ритмичко
свирање уз
метроном.
Квалитет тона
,уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање и
интонација
Заједничко
свирање
(наставник–
ученик, ученик–
ученик)
Развој извођачког
апарата
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Главни предмет – виолончело
IV
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
лествицу кроз две ,
октаве у половинама ,
четвртинама,осминама
,шеснеастинама,
триолама у легато,
деташе ,стакато,мателе
потезима и
комбинацији ритмова
као и у пунктираном
ритму са трозвуцима
у кретању кроз две
октаве у четвртинама.
Ученик самостално
следи правила у
примени процедура у
стицању технике леве
и десне руке.
Контролише
интонацију и квалитет
тона при
промени.позиција и
коригује се.
Штимује се уз мању
помоћ наставника
Повезује стечено
знање из основа
музичке писмености са
техничким

за основни ниво:
са тачним тоновима ,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпо
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у брзом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2. Етиде

Циљеви садржаји
Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и
количина гудала у
односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
– основни потези
и ритмичке
фигуре: деташе,
легато, стакато и
пунктирани
ритам,мартеле
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима
процедурама на
инструменту.
Примењује различите
начине решавања
техничких и музичких
захтева приликом
самосталног вежбања
и свирања.

Техника леве
руке:
– I,II и III
позиција(уски и
широки став )
-увођење у полу
позицију
Музичка
меморија
,неговање и
развијање.
Читање с листа

Ученик самостално
следи правила у
примени процедура у
стицању технике леве
и десне руке.
Контролише
интонацију и квалитет
Техника десне
руке:
тона при промени
– расподела
позиција и коригује се.
гудала;
Штимује се уз мању
– брзина гудала;
помоћ наставника
– место и
Повезује стечено
количина гудала у знање из основа
односу на врсту
музичке писмености са
потеза, динамику техничким
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за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу

за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
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Наставна тема

3. Комади
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Циљеви садржаји
и темпо
– основни потези
и ритмичке
фигуре: деташе,
легато, стакато и
пунктирани ритам
, мартеле
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
– I,II и III
позиција (уски и
широки став )
-увођење у полу
позицију
Развијање
музичке фантазије
кроз одговарајућу
литературу.
Музичка
меморија ,врсте и
развијање.
Читање с листа

Исходи – по нивоима
процедурама на
инструменту.
Примењује различите
начине решавања
техничких и музичких
захтева приликом
самосталног вежбања
и свирања

Ученик повезује
стечено знање из
основа музичке
писмености са
техничким
процедурама на
инструменту.
Примењује различите
начине решавања
техничких и музичких
Техника десне
руке:
захтева приликом
– расподела
самосталног вежбања
гудала;
и свирања
– брзина гудала;
Користи знања из
– место и
области теорије
количина гудала у музике и историје
односу на врсту
приликом
потеза, динамику интерпретације
и темпо
музичког дела.
– прелазак
Примењује
гудалом са жице
одговарајућа
на жицу у
изражајна средства да
различитим
би исказао различите
тачкама гудала
емоције.

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,правил
нм прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,правил
нм прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

4. Дела велике
форме:
Сонате/Варијац
ије
Кончертино/Ко
нцерт

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Свира задате
композиције напамет,
Техника леве
руке:
соло и уз пратњу
– I,II и III
клавира.
позиција (уски и
Учествује на јавним
широки став)
наступима у школи и
-увођење у полу
ван ње.
позицију
Приликом извођења
– вибрато
преноси на публику
сопствени
емоционални
доживљај кроз
интерпретацију
музичког дела
(изражајно свира).
Критички вреднује
изведене композиције
у односу на техничку
припремљеност и
емоционални утицај.
Узаједничком свирању
примени принцип
узајамног слушања.
Самостално или уз
помоћ одраслих,
користи предности
дигитализације.
Поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике
Развијање
Ученик повезује
музичке фантазије стечено знање из
кроз одговарајућу основа музичке
литературу.
писмености са
Музичка
техничким
меморија ,врсте и процедурама на
развијање.
инструменту.
Читање с листа
Примењује различите
начине решавања
техничких и музичких
Техника десне
руке:
захтева приликом
– расподела
самосталног вежбања
гудала;
и свирања
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за основни ниво:
са тачним тоновима.
потезима и правилним
прсторедом и праћењем
музичке агогике у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичком
фразом и динамиком у
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Наставна тема

Циљеви садржаји
– брзина гудала;
– место и
количина гудала у
односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
– основни потези
и ритмичке
фигуре: деташе,
легато, стакато и
пунктирани
ритам;
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
– I, II и III
позиција (уски и
широки став )
-увођење у полу
позицију
– вибрато

240

Исходи – по нивоима
Користи знања из
области теорије
музике и историје
приликом
интерпретације
музичког дела.
Примењује
одговарајућа
изражајна средства да
би исказао различите
емоције.
Свира задате
композиције напамет,
соло и уз пратњу
клавира.
Учествује на јавним
наступима у школи и
ван ње.
Приликом извођења
преноси на публику
сопствени
емоционални
доживљај кроз
интерпретацију
музичког дела
(изражајно свира).
Критички вреднује
изведене композиције
у односу на техничку
припремљеност и
емоционални утицај.
Узаједничком свирању
примени принцип
узајамног слушања.
Самостално или уз
помоћ одраслих,
користи предности
дигитализације.
Поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике

умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,правил
нм прсторедом, јасном
артикулацијом,музичком
фразом, динамичким
нијансирањем у задатом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа

ЛИТЕРАТУРА
Етиде
– Симић: IV свеска
– Ф. Антал: IV свеска
– И. Мардеровски: Избор етида
– Ф. Доцауер: 113 етида
– Хрестоматија
– С. Ли: Мелодијске етиде
Кончертина, концерти
Бревал: Еф-дур или Ге-дур или А-дур;
Бодио: Це-дур
Сонате/варијације
А. Вивалди: е-мол или а-мол;
Јордан: Варијације а-мол

Обавезни минимум програма:

– четири лествице
– осам етида различитог карактера
– три комада уз пратњу клавира
– кончертино/концерт или соната/сонатина
или варијације

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Испитни програм:
Скала са трозвуком и потезима (до 5 потеза)
Две етиде различитог карактера.
Комад са клавиром, l или II и III став
кончертина, концерта, сонате, сонатине,
варијације, или два става барокне сонате
(изводи се напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – виолончело
V
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит
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Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале,
трозвуци
,потези и
разложене
терце
Косман
трилер
вежбе
Штаркер:
Вежбе за
леву руку.
Шевчик: 40
варијација
за десну
руку.
Метричко и
ритмичко
свирање.
Квалитет
тона –
уједначенос
ту
различитим
позицијама
иу
комбинациј
и са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација
и
штимовање
инструмент
а.
Заједничко
свирање
(наставник–
ученик,
ученик–
ученик)
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Исходи – по нивоима
Ученик свира лествицу кроз
две/три, октаве у половинама
, четвртинама,
осминама,триолама,шеснеаст
инамау легато, деташе
,стакато,портато,мателе
потезима и комбинацији
ритмова као и у пунктираном
ритму са трозвуцима у
кретању кроз две/три октаве у
четвртинама.
Ученк поступа по процедури
која се примењује у стицању
технике леве и десне руке.
Контролише интонацију и
квалитет тона при промени
позиција и коригује се.
Штимује се уз мању помоћ
наставника.
Повезује стечено знање из
основа музичке писмености
са техничким процедурама на
инструменту.
Самостално вежба поштујући
процедуру.
Истражује начине добијања
чистог тона уз помоћ
наставника или самостално.

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима,правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у брзом
темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
Развој
извођачког
апарата

Исходи – по нивоима

Техника
десне руке:
– расподела
гудала;
– брзина
гудала;
– место и
количина
гудала у
односу на
врсту
потеза,
динамику и
темпо
– основни
потези и
ритмичке
фигуре:
деташе,
легато,
стакато,
портато,
мартеле и
пунктирани
ритам
– прелазак
гудалом са
жице на
жицу у
различитим
тачкама
гудала
Техника
леве руке:
-полу
позиција,
-I,II, III, IV
позиција
-уски и
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

2. Етиде

Циљеви садржаји
широки
став
- увођење у
палац
позицију
Музичка
меморија
,неговање и
развијање.
Читање с
листа
Техника
десне руке:
– расподела
гудала;
– брзина
гудала;
– место и
количина
гудала у
односу на
врсту
потеза,
динамику и
темпо
– основни
потези и
ритмичке
фигуре:
деташе,
легато,
стакато,
портато,
мартеле и
пунктирани
ритам
– прелазак
гудалом са
жице на
жицу у
различитим
тачкама
гудала
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Исходи – по нивоима

Ученик поступа по процедури
која се примењује у стицању
технике леве и десне руке.
Контролише интонацију и
квалитет тона при промени
позиција и коригује се.
Штимује се уз мању помоћ
наставника.
Повезује стечено знање из
основа музичке писмености
са техничким процедурама на
инструменту.
Самостално вежба поштујући
процедуру.
Истражује начине добијања
чистог тона уз помоћ
наставника или самостално.

за основни ниво:
са тачним тоновима
потезима и правилним
прсторедом у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима,правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,
правилнм прсторедом,
јасном артикулацијом
и динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. Комади

Циљеви садржаји
Техника
леве руке:
- полу
позиција
– I,II, II,IV
позиција
– уски и
широки
став
- увођење у
палац
позицију
Развој
извођачког
апарата
радом на
композициј
ама
сложенијих
техничких
захтева.
Метричко и
ритмичко
свирање.
Квалитет
тона –
уједначенос
ту
различитим
позицијама
иу
комбинациј
и са
техничким
захтевима.
Развијање
музичке
фантазије
кроз
одговарајућ
у
литературу.
Музичка

Исходи – по нивоима

Ученик повезује стечено
знање из основа музичке
писмености са техничким
процедурама на инструменту.
Примењује различите начине
решавања техничких и
музичких захтева приликом
самосталног вежбања и
свирања
Користи знања из области
теорије музике и историје
приликом интерпретације
музичког дела.
Примењује одговарајућа
изражајна средства да би
исказао различите емоције.
Свира задате композиције
напамет, соло и уз пратњу
клавира.
Учествује на јавним
наступима у школи и ван ње.
Испољава креативност у
остварењу музичке фантазије
и естетике .
Критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
У заједничком свирању
примени принцип узајамног
слушања.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
прсторедом и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима,правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичк
ом фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,прав
илнм прсторедом,
јасном артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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Наставна тема

Циљеви садржаји
меморија неговање и
развијање.
Читање с
листа.
Техника
десне руке:
– расподела
гудала;
– брзина
гудала;
– место и
количина
гудала у
односу на
врсту
потеза,
динамику и
темпо
– прелазак
гудалом са
жице на
жицу у
различитим
тачкама
гудала

4. Дела велике
форме:
Сонате/Варијаци
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Техника
леве руке:
- полу
позиција
– I,II, II,IV
позиција
– уски и
широки
став
- увођење у
палац
позицију
-вибрато
Развој
извођачког
апарата

Исходи – по нивоима
Самостално вежба поштујући
процедуру.
Истражује начине добијања
чистог тона уз помоћ
наставника или самостално.
Поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике.

Ученик повезује стечено
знање из основа музичке
писмености са техничким

за основни ниво:
са тачним тоновима,
потезима и правилним
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема
је
Кончертино/Кон
церт

Циљеви садржаји
радом на
композициј
ама
сложенијих
техничких
захтева.
Метричко и
ритмичко
свирање.
Квалитет
тона –
уједначенос
ту
различитим
позицијама
иу
комбинациј
и са
техничким
захтевима.
Развијање
музичке
фантазије
кроз
одговарајућ
у
литературу.
Музичка
меморија неговање и
развијање.
Читање с
листа
Техника
десне руке:
– расподела
гудала;
– брзина
гудала;
– место и
количина
гудала у

Исходи – по нивоима
процедурама на инструменту.
Примењује различите начине
решавања техничких и
музичких захтева приликом
самосталног вежбања и
свирања
Користи знања из области
теорије музике и историје
приликом интерпретације
музичког дела.
Примењује одговарајућа
изражајна средства да би
исказао различите емоције.
Свира задате композиције
напамет, соло и уз пратњу
клавира.
Учествује на јавним
наступима у школи и ван ње.
Испољава креативност у
остварењу музичке фантазије
и естетике .
Критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
У заједничком свирању
примени принцип узајамног
слушања.
Самостално вежба поштујући
процедуру.
Истражује начине добијања
чистог тона уз помоћ
наставника или самостално.
Поштује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике.
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прсторедом и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
потезима, правилним
прсторедом и јасном
артикулацијом,музичк
ом фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
потезима,напамет,
правилнм прсторедом,
јасном артикулацијом,
музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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Циљеви садржаји
односу на
врсту
потеза,
динамику и
темпо
– основни
потези и
ритмичке
фигуре:
деташе,
легато,
стакато,
портато,
мартеле и
пунктирани
ритам;
– прелазак
гудалом са
жице на
жицу у
различитим
тачкама
гудала

Исходи – по нивоима

Техника
леве руке:
- полу
позиција
– I,II, II,IV
позиција
– уски и
широки
став
- увођење у
палац
позицију
– вибрато
ЛИТЕРАТУРА
Етиде:
– Ф. Антал: IV свеска
– И. Мардеровски: Избор етида
– Ф. Доцауер: 113 етида
– Мерк – Хрестоматија
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– С. Ли: Мелодијске етиде
Кончертина, концерти:
– Бревал: Еф дур или Адур;
- Бодио: Це дур;
– Зокарини: Де дур или А-дур;
– А. Вивалди: а-мол
Сонате:
– А.Вивалди: е-мол или а-мол;
-Марчело: Еф-дур или е-мол;
– Ромберг: Бе-дур;
– Јордан: Варијације а-мол.

Обавезни минимум програма:

– шест етида различитог карактера;
– два комада уз пратњу клавира;
– кончертино или концерт, соната или
сонатина, варијације

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
1. Скале

Циљеви - садржаји
Скале, трозвуци,потези

Испитни програм:
Скала – дурска или молска, трозвуци,
потези;
Једна етида
Комад уз пратњу клавира
Два става барокне сонате или кончертино,
концерт I или II и III став, или варијације
или соната или сонатина. (изводи се
напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – виолончело
VI
индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, Музичка теорија
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира лествицу кроз
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за основни ниво:
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

и разложене терце
-Косман: трилер вежбе,
двогласи
-Фејар: Вежбе за палац
позицију, бр. 24, 25 и 26.
-Штаркер: Вежбе за леву
руку
-Шевчик: 40 варијација
за десну руку.
-Р. Мац: Основи
палчаника
Метричко и ритмичко
свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим позицијама
и у комбинацији са
техничким захтевима.
Слушање, интонација и
штимовање
инструмента.
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,портато,мартеле,
сотије и пунктирани
ритам
– прелазак гудалом са
жице на жицу у
различитим тачкама
гудала

две/три, октаве у
половинама , четвртинама,
осминама,триолама,шеснеас
тинама у легато, деташе
,стакато,портато,мателе,
сотије потезима и
комбинацији ритмова као и
у пунктираном ритму са
трозвуцима у кретању кроз
две/три октаве у
четвртинама.
Ученик поступа по
процедури која се
примењује у стицању
технике леве и десне
руке.Контролише
интонацију и квалитет тона
при промени позиција и
коригује се.
Штимује се самостално.
Повезује стечено знање из
основа музичке писмености
са техничким процедурама
на инструменту.
Истражује самостално
начине добијања чистог
тона самостално.

са тачним
тоновима, потезима
и правилним
прсторедом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

Техника леве руке:
–-полу позиција,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

2. Етиде

-I,II, III, IV позиција
-уски и широки став
- палац позиција
Музичка меморија
,неговање и развијање.
Читање с листа и
заједничко мизицирање
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,портато,
мартеле,сотије и
пунктирани ритам
– прелазак гудалом са
жице на жицу у
различитим тачкама
гудала

3.
Комади

Техника леве руке:
- полу позиција
– I,II, III,IV позиција
– уски и широки став
- палац позиција
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих техничких
захтева.
Метричко и ритмичко
свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим позицијама
и у комбинацији са
техничким захтевима.
Слушање, интонација и
штимовање

Исходи – по нивоима

Ученк поступа по
процедури која се
примењује у стицању
технике леве и десне
руке.Контролише
интонацију и квалитет тона
при промени позиција и
коригује се.
Штимује се самостално.
Повезује стечено знање из
основа музичке писмености
са техничким процедурама
на инструменту.
Истражује самостално
начине добијања чистог
тона.

Ученик повезује стечено
знање из основа музичке
писмености са техничким
процедурама на
инструменту.
Примењује различите
начине решавања техничких
и музичких захтева
приликом самосталног
вежбања и свирања
Користи знања из области
теорије музике и историје
приликом интерпретације
музичког дела.
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за основни ниво:
са тачним тоновима
, потезима и
правилним
прсторедом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,напамет
правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
за основни ниво:
са тачним
тоновима, потезима
и правилним
прсторедом и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија неговање и развијање.
Читање с листа и
заједничко музицирање.
Техника десне руке:
– расподела гудала;
– брзина гудала;
– место и количина
гудала у односу на врсту
потеза, динамику и
темпо
– прелазак гудалом са
жице на жицу у
различитим тачкама
гудала
Техника леве руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV позиција
- уски и широки став
- палац позиција
- вибрато

4. Дела
велике
форме:
Сонате /
Варијаци
је
Кончерти
но /
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Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих техничких
захтева.
Метричко и ритмичко
свирање.
Квалитет тона –

Примењује одговарајућа
изражајна средства да би
исказао различите емоције.
Свира задате композиције
напамет, соло и уз пратњу
клавира.
Учествује на јавним
наступима у школи и ван
ње.
Испољава креативност у
остварењу музичке
фантазије и естетике .
Критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
Свирањем у ансамблу
примењује принцип
узајамног слушања.
Примењује различите
начине решавања техничких
и музичких захтева
приликом самосталног
вежбања и свирања и
истражује начине добијања
чистог тона.
Самоиницијативно посећује
концерте и друге музичке
манифестације.
Самостално или уз помоћ
одраслих, користи
предности дигитализације.
Поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике.
Ученик повезује стечено
знање из основа музичке
писмености са техничким
процедурама на
инструменту.
Примењује различите
начине решавања техничких
и музичких захтева

прсторедом и
јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

за основни ниво:
са тачним
тоновима, потезима
и правилним
прсторедом и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема
Концерт

Циљеви - садржаји
уједначеност у
различитим позицијама
и у комбинацији са
техничким захтевима.
Слушање, интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија неговање и развијање.
Читање с листа и
заједничко музицирање.
Техника десне руке:
– расподела гудала;
– брзина гудала;
– место и количина
гудала у односу на врсту
потеза, динамику и
темпо
– прелазак гудалом са
жице на жицу у
различитим тачкама
гудала
Техника леве руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV позиција
- уски и широки став
- палац позиција
– вибрато

Исходи – по нивоима
приликом самосталног
вежбања и свирања
Користи знања из области
теорије музике и историје
приликом интерпретације
музичког дела.
Примењује одговарајућа
изражајна средства да би
исказао различите емоције.
Свира задате композиције
напамет, соло и уз пратњу
клавира.
Учествује на јавним
наступима у школи и ван
ње.
Испољава креативност у
остварењу музичке
фантазије и естетике .
Критички вреднује изведене
композиције у односу на
техничку припремљеност и
емоционални утицај.
Свирањем у ансамблу
примењује принцип
узајамног слушања.
Примењује различите
начине решавања техничких
и музичких захтева
приликом самосталног
вежбања и свирања и
истражује начине добијања
чистог тона.
Самоиницијативно посећује
концерте и друге музичке
манифестације.
Самостално или уз помоћ
одраслих, користи
предности дигитализације.
Поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике.
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за средњи ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
правилним
прсторедом и
јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним
тоновима,
потезима,
напамет,правилнм
прсторедом, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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ЛИТЕРАТУРА
Етиде:
– Ф. Антал: VI свеска
– И. Мардеровски: Избор етида
– Ф. Доцауер: 113 етида
– Ј.Мерк: Хрестоматија, eтиде
– С. Ли: Мелодијске етиде
– Ф. Грицмахер: I свеска етида
– А. Франком: 12 етида
Кончертина, концерти:
– Бревал: Де-дур или Ге-дур;
-Бодио: Це-дур;
-Зокарини: де мол;
– Вивалди: Де-дур;
– Кленгел: Це-дур, Ге-дур или а- мол;
– Штамиц: Це-дур;
– Нелк: Де-дур,
– Голтерман: Ге- дур.
Сонате и свите:
– Вивалди: Еф-дур или Де-дур;
- Марчело: Ге-дур;
– Самартини: Ге-дур;
– Дипор: Ге-дур;
– Ванхал: Варијације Це-дур
– Ј. С. Бах: Соло свита, бр. 1,Ге-дур

Обавезни минимум програма:

– скала једна молска једна дурска са
потезима и трозвуцима;
– до шест етида различитог карактера
– композиција уз пратњу клавира
(кончертино или концерт, соната или
сонатина, варијације, комад)

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
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Испитни програм:
– скала :дурска или молска кроз три октаве,
трозвуци, потези
– две етиде или једна етида и Бах један став
свите
– барокна соната, два става или кончертино
или концерт – I или II и III став, или
варијације, или соната, или сонатина
(изводи се напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
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4.Програми наставних предмета – основна школа
године

4.2.7. Флаута
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
1. Основе
свирања
флауте

Циљеви садржаји
- упознавање са
флаутом,
начином
одржавања
флауте

2. Поставка
инструмента

- правилно
држање тела и
инструмента

3. Техника
дисања

- поставка
основе технике
дисања: удисај
и издисај

Главни предмет – флаута
I
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишња смотра
Исходи – по нивоима

- ученик је у стању да
опише својим речима
карактеристике флауте
и начин добијања тона
- наброји делове
инструмента
- састави и растави
инструмент
- самостално одржава
хигијену инструмента
- контролише положај
тела при свирању
- правилно поставља и
држи инструмент
- поставља прсте леве
и десне руке са
ослањањем на усник,
кажипрст леве и палац
десне руке
- дише уз подршку
трбушних мишића,
(дијафрагме), без
инструмента и са њим
уз помоћ и контролу
наставника
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за основни ниво:
након 15. наставног часа
за средњи ниво:
након 10. наставног часа
за напредни ниво:
након 5. наставног часа

за основни ниво:
након 30. наставног часа
за средњи ниво:
након 20. наставног часа
за напредни ниво:
након 15. наставног часа

за основни ниво:
један откуцај
за средњи ниво:
два откуцаја
за напредни ниво:
четири откуцаја
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Наставна
тема
4.Образовање
тона

5. Тонски
опсег I и дела
II регистра

6. Лествице

7. Вежбе,
Етиде

8. Краћи
комади,
песмице
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Циљеви садржаји
- поставка
усана
(амбажура) на
глави флауте
- емитовање
тона
- улога језика
(атак)
- овладавање
грифовима I и
дела II октаве

Исходи – по нивоима
- производи
самостално тон

за основни ниво:
без употребе атаке
за средњи ниво:
са употребом атаке
за напредни ниво:
уз потпуну контролу
количине, брзине и правца
ваздуха
- користи тонски опсег за основни ниво:
де1- ге2
уз помоћ наставника и са
гледањем у прсте
за средњи ниво:
уз помоћ наставника без
гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално
- развој
- свира лествице са
за основни ниво:
покретљивоти
трозвуком, (Ге и Ефу целим нотама
прстију
дур) кроз једну октаву за средњи ниво:
- упознавање са узимајући ваздух после у половинама
тоналитетима:
четвртог откуцаја
за напредни ниво:
Ге и Еф- дур
у четвртинама
- основно нотно - правилно чита нотни за основни ниво:
описмењавање текст
уз вежбање са наставником и
- упознавање са - препознаје
без артикулације
нотним
артикулације:портато и за средњи ниво:
вредностима и
легато
самостално без артикулације
паузама
за напредни ниво:
- основне
самостално са задатим
артикулације:
артикулацијама
портато и
легато
- увођење у
начине
самосталног
рада код куће
- развијање
- свира краће комаде
за основни ниво:
музичке
напамет уз клавирску
у обиму ге1- це2
меморије
пратњу
за средњи ниво:
- развој ученика - учествује на јавним
у обиму еф1- де2
ка солистичком наступима у школи и
За напредни ниво:
извођењу
ван ње
у обиму де1- ге2
- музички
- поштује договорена
бонтон
правила понашања при
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
слушању и извођењу
музике

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М. Рикије: Мени не мањка даха
– T. Ваи: Почетна књига за флауту
– Бантаи – Шипош: АБЦ
– А. Кавчић Пуцихар: Свирамо флауту
– М.Мојс: Флаутиста почетник – 1-3
– Т.Бух-Н.Томшич: Комплетна метода за флауту
– Т.Табака:Школа за флауту,прва свеска– избор
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту за први разред – избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за флауту – избор, и друга литература сличног
садржаја и тежине
Композиције уз клавирску пратњу:
–Избор комада из збирке Хрестоматија 1: (Руска народна песма: Топ-Топ, Кабалевски:
Мала полка, Руска народна песма: Препелица..)
– Ј. Хајдн: Ариета – Х. Персл: Ригодон
– Чешка народна песма: Анушка
– Пуцихар: Лунина песма
– Е. Босвел: Мало магаре
– Л. В. Бетовен: Шкотска игра
– А. Гедике: Игра, и друге композиције сличног садржаја и тежине

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

- Савладати тонски опсег:де1- ге-2
- Лествице: Ге и Еф- дур
- Вежбе, етиде и комади сличног садржаја и
тежине, прилагођени узрасту почетника
- Избор неколико једноставних комада уз
клавирску пратњу
Обавезна на крају другог полугодишта
1. једна лествица напамет
2. једна етида
3. једна композиција по слободном избору
/
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – флаута
II
индивидуални
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Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
1.
Образовање
тона

2. Тонски
опсег I и II
регистра

Циљеви садржаји
- правило
држање тела и
инструмента
- амбажура и
њена контрола
- улога језика
(атак)
- контрола
правилног
дисања
- издржавање
тонова у оквиру
савладаног
тонског опсега
- овладавање
грифовима I и
II октаве

3. Лествице

- развој
покретљивости
прстију
- упознавање са
тоналитетима:
Це, Ге, Де, Еф, и
Бе- дур

4. Вежбе,
Етиде

- основни
елеменати
музичке
писмености
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70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишња смотра
Исходи – по нивоима
- правилно поставља
прсте леве и десне руке
са ослањањем на усник,
кажипрст леве и палац
десне руке
- производи тон уз
примену атаке
- правилно изводи
вежбе за тон
- дише уз подршку
трбушних мишића

за основни ниво:
уз помоћ наставника
за средњи ниво:
уз делимичну помоћ
наставника
за напредни ниво:
самостално са контролом
наставника

- користи тонски опсег
I и II октаве

за основни ниво:
уз помоћ наставника и са
гледањем у прсте
за средњи ниво:
уз помоћ наставника без
гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално
за основни ниво:
у целим нотама
за средњи ниво:
у половинама
за напредни ниво:
у четвртинама

- свира лествице са
трозвуком, (Це, Ге, Де,
Еф, и Бе- дур ) кроз две
октаве , у оквиру
савладаног тонског
опсега, узимајући
ваздух после четвртог
откуцаја
- правилно чита нотни
текст, користи
артикулације:портато,
стакато и легато,

за основни ниво:
уз вежбање са наставником и
спором темпу
за средњи ниво:
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема

5. Краћи
комади,
песмице

Циљеви садржаји
- самостално
вежбање
(начини и
процедуре)
- камерно
музицирање

- развијање
музичке
меморије
- развој ученика
ка солистичком
извођењу
- музички
бонтон

Исходи – по нивоима
препознаје ознаке за
темпо
- вежба по деловима
(тактовима)
- испољава позитиван
однос према
заједничком
музицирању (дуо:
наставник- ученик)
- свира краће комаде
напамет уз клавирску
пратњу
- учествује на јавним
наступима у школи и
ван ње
- испољава
самопоуздање током
јавног наступа
- поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике

течно у умереном темпу
за напредни ниво:
течно у задатом темпу

за основни ниво:
У обиму еф1- де2
за средњи ниво:
У обиму де1- ге2
За напредни ниво:
У обиму де1- де3

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М. Мојс: Флаутиста почетник – 3-7 вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор
– Т.Бух-Н.Томшич: Комплетна метода за флауту
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за флауту – избор
– Г. Гариболди: 30 етида – избор
Композиције уз клавирску пратњу:
– Хрестоматија 1: – В. А. Моцарт: Мајска песма, Песма пастира – Н. Бакланова: Хоровод
– Е.Перишон : Рано јутро
– Хамилтон: Песма дуги
– Ј. Брамс: Успаванка
– К. В. Глук: Плес духова
– В. А. Моцарт: Арија Папагена
– Е. Кронке: Моменто ђокозо
– М. Кесик: Пипова звона и друга литература сличног садржаја и тежине

Обавезни минимум програма:

- Тонски опсег: де1-де3
- Лествице: Дурске лествице до 2 предзнака
- Вежбе, етиде и комади сличног садржаја и
тежине, прилагођени узрасту почетника
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- Избор неколико комада уз клавирску
пратњу
Обавезна на крају другог полугодишта
1. једна лествица напамет
2. једна етида
3. једна композиција по слободном избору
/
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
1. Тонски
опсег I , II
и дела III
регистра

Циљеви садржаји
- стабилизација
тонова I и II
октаве и
овладавање
грифовима дела
III октаве

- континуирана
контрола
амбажуре и
исправно
постављеног
дисања
3. Лествице - развој
покретљивости
прстију
2. Тонске
вежбе
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Главни предмет – флаута
III
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишњи испит
Исходи – по нивоима

- користи тонски опсег
це1- ге3

- изводи правилно
вежбе за развој и
обликовање тона, уз
помоћ наставника
- свира дурске и молске
лествице са трозвуком,
до 3 предзнака кроз

за основни ниво:
самостално де1- де3, а остале
грифове уз помоћ наставника и
гледање у прсте
за средњи ниво:
самостално де1- де3, а остале
грифове уз помоћ наставника
без гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално це1- ге3
за основни ниво:
у I октави
за средњи ниво:
у опсегу де1- де3
за напредни ниво:
у опсегу це1- ге3
за основни ниво:
у целим нотама
за средњи ниво:
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4.Програми наставних предмета – основна школа

4. Етиде

5. Комад

- атак :
координација
прста и језика
- упознавање са
свирањем
молских
лествица
- развој
садржајног
музичког
извођења
- основне
динамичке
разлике (f, p)
- развој
садржајног
музичког
извођења
- развијање
музичке
меморије
- развој ученика
ка солистичком
извођењу
- музички
бонтон

две октаве а у оквиру
савладаног тонског
опсега, са контролом
кординације прста и
језика

у половинама
за напредни ниво:
у четвртинама

- правилно чита нотни
текст, користи
артикулације: портато,
стакато и легато,
поштује ознаке за
темпо, динамику

за основни ниво:
уз вежбање са наставником и
спором темпу
за средњи ниво:
течно у умереном темпу
за напредни ниво:
течно у задатом темпу
за основни ниво:
из нота уз помоћ наставника
за средњи ниво:
самостално из нота
за напредни ниво:
напамет

- свира комаде уз
клавирску пратњу
- учествује на јавним
наступима у школи и
ван ње
- испољава
самопоуздање током
јавног наступа
- поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М. Мојс: Флаутиста почетник – 7-10
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту
–Тафанел – Гобер: Комплетна метода за флауту – избор
– Г. Гариболди: Етиде – избор и друга литература сличног садржаја и тежине
Композиције уз клавирску пратњу:
– Хрестоматија 1 ( избор)
–Збирка комада „ Дечји албум за флауту“
– В. Поп: Срећни дом
– В. Поп: Шумско цвеће
– Чичков: Скерцо; Скерцино
– Госек: Гавота
– Е. Храдецки: Сунчани реге
– С. Џоплин: Забављач
– Гедике: Игра
– Р. Л. Каин: Прелудијим и игра
– Г. Ф. Телеман: Менует II из Свите у а – молу
– Ј. Л. Дусек: Менует
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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– П. Николић: Андантино и други комади сличног садржаја и тежине
- Тонски опсег: це1- ге3
- Лествице: Дурске и молске лествице до 3
предзнака
- Вежбе, етиде и комади сличног садржаја и
тежине, прилагођени узрасту
- Избор неколико комада уз клавирску
пратњу
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. једна дурска и једна молска лествица
напамет са тоничним квинтакордима, у
четвртинама и осминама
2. две етиде различитог карактера
3. једна композиција уз пратњу клавира по
слободном избору
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
1. Тонски
опсег I, II и
дела III
регистра
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Циљеви садржаји
- стабилизација
тонова I и II
октаве и
овладавање
грифовима дела
III октаве

Главни предмет – флаута
IV
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишњи испит
Исходи – по нивоима

- користи тонски опсег
це1- а3

за основни ниво:
самостално де1- е3, а остале
грифове уз помоћ наставника и
гледање у прсте
за средњи ниво:
самостално це1- ге3, а остале
грифове уз помоћ наставника
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

- уједначавање
квалитета тона у
свим регистрима
инструмента
- поставка
вибрата
3. Лествице - технички
развој
2. Тонске
вежбе

4. Етиде

5. Комад

- изводи правилно
вежбе за развој и
обликовање и
уједначеност тонова, уз
помоћ наставника
- примењује вибрато
- свира дурске и молске
лествице до 4
предзнака, са тоничним
квинтакордима и
обртајима, у оквиру
савладаног тонског
опсега у различитим
артикулацијама,
развијено и напамет
- свира дупле терце и
терце у покрету
- развој
- правилно чита нотни
садржајног
текст, користи
музичког
артикулације:портато,
извођења
стакато и
- динамичко
легато,поштује ознаке
нијансирање (f,
за темпо, динамику
mf, mp, p)
- користи предности
- основни украси дигитализације у
(трилер,
слушању и извођењу
предудар,
- испољава позитиван
пралтрилер,
однос према
мордент)
уметничкој музици и
- заједничко
заједничком
свирање
музицирању
(наставник–
ученик; ученик–
ученик)
- развој
- свира комаде уз
садржајног
клавирску пратњу,
музичког
- учествује на јавним
извођења
наступима у школи и
- динамичко
ван ње
нијансирање (f,
- препознаје задату
mf, mp, p)
динамику и украсе
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без гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално це1- а3
за основни ниво:
у I и II октави
за средњи ниво:
у опсегу це1- ге3
за напредни ниво:
у опсегу це1- а3
за основни ниво:
у четвртинама
за средњи ниво:
у осминама
за напредни ниво:
у лаганим шеснаестинама

за основни ниво:
уз вежбање са наставником и
спором темпу
за средњи ниво:
течно у умереном темпу
за напредни ниво:
течно у задатом темпу

за основни ниво:
у лаганом темпу, са тачним
нотним текстом и из нота
за средњи ниво:
из нота, у умереном темпу,
постујући задате артикулације
и динамику
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
- основни украси
(трилер,
предудар,
пралтрилер,
мордент)
- развијање
музичке
меморије
- развој ученика
ка солистичком
извођењу
- музички
бонтон

Исходи – по нивоима
- испољава
самопоуздање током
јавног наступа
- поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике

за напредни ниво:
напамет и поштујући све
задате параметре композиције

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М. Мојс: Флаутиста почетник , од 10 и даље
– М. Мојс: 24 мале етиде
– М. Мојс: Тонске вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за флауту – избор
– В. Поп: 30 лаких етида за флауту оп.320
– Г. Гариболди: Мињон етиде оп.131 – избор и друга литература сличног садржаја и
тежине
Композиције уз клавирску пратњу:
– В. Поп: Арабела
– Г. Тихомиров: Мала корачница
– В. Поп: Шпанска игра
– В. А. Моцарт: Арија Тамина из опере Чаробна фрула
– М. П. Мусоргски: Гопак
– Л. Вајнер: Игра лисице
– Вебер: Дудова колиба
– К. Дебиси: Мали црнац и други комади сличног садржаја и тежине

Обавезни минимум програма:

Смотра:
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- Тонски опсег: це1- а3
- Лествице: Дурске и молске до 4 предзнака
- Техничке вежбе, етиде, комади сличног
садржаја и тежине
- Избор неколико комада уз клавирску
пратњу
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
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4.Програми наставних предмета – основна школа
1. једна дурска и једна молска лествица
напамет са тоничним квинтакордима, у
осминама и лаганим шеснаестинама
2. две етиде различитог карактера;
3. једна композиција уз пратњу клавира,
напамет
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонски опсег I,
II и III регистра

2. Тонске и
техничке вежбе

Циљеви садржаји
- стабилизација
тонова I и II октаве,
и овладавање
грифовима III
октаве

- правилно
усвиравање
- обликовање и
контрола тона

Главни предмет – флаута
V
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишњи испит
Исходи – по нивоима
- користи тонски опсег
це1- ха3

- користи вибратo,
изводи правилно тонске
и техничке вежбе
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за основни ниво:
самостално це1еф3, а остале
грифове уз помоћ
наставника и
гледање у прсте
за средњи ниво:
самостално це1- а3,
а остале грифове уз
помоћ наставника
без гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално це1ха3
за основни ниво:
уз помоћ
наставника на часу
за средњи ниво:
самостално и уз
контролу
наставника на часу
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

3. Техника дуплог
језика

- поставка дуплог
језика

4. Хроматика
(поставка)

- технички развој

5. Лествице

- технички развој

6. Етиде

- развој садржајног
музичког извођења
- читање с листа

7. Соната

- основне одлике
цикличне
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за напредни ниво:
самостално и
свакодневно
- користи дупли језик у за основни ниво:
свирању
изводи дупли
језик на једном
тону
за средњи ниво:
користи дупли
језик у низу тонова
за напредни ниво:
препознаје и
користи дупли
језик у
композицијама
- ученик је у стању да
за основни ниво:
препозна и изводи
из нота уз помоћ
хроматику
наставника
за средњи ниво:
самостално из нота
за напредни ниво:
напамет
- ученик свира лествице за основни ниво:
до 5 предзнака са
у спором темпу
тоничним
за средњи ниво:
квинтакордима и
у умереном темпу
обртајима, у
за напредни ниво:
артикулацијама(стакато, у бржем темпу
портато, тенуто и
легато), у обиму две
октаве, у осминама и
лаганим шеснаестинама
- правилно чита нотни
за основни ниво:
текст, примењује
уз вежбање са
основне ознаке за темпо наставником и
и агогику , користи
спором темпу
задате артикулације,
за средњи ниво:
динамичко нијансирање течно у умереном
(ff, f, mf, mp, p, pp)
темпу
за напредни ниво:
течно у задатом
темпу
- препознаје циклично
за основни ниво:
дело
први став соло
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

8. Комад

Циљеви садржаји
композиције
- музички бонтон

Исходи – по нивоима
- поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
сонате
-свира сонату

за средњи ниво:
први став уз
клавирску пратњу
За напредни ниво:
Два става уз
клавирску пратњу
- развој садржајног - свира комаде уз
за основни ниво:
музичког извођења клавирску пратњу
у лаганом темпу,
- развијање музичке - самостално се штимује са тачним нотним
меморије
уз контролу наставника текстом и из нота
- интонација,
- тачно интонира
за средњи ниво:
слушање и
- учествује на јавним
из нота, у умереном
штимовање
наступима
темпу, постујући
инструмента
- примењује основне
задате артикулације
- развој ученика ка ознаке за темпо и
и динамику
солистичком
динамику (ff, f, mf, mp,
за напредни ниво:
извођењу
p, pp)
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М.Мојс: Тонске вежбе
– М.Мојс: 25 мелодијских етида
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за флауту – избор
– Г. Гариболди: 20 малих етида,оп.132 и друга литература сличног садржаја и тежине
Композиције уз клавирску пратњу:
– В. Поп: Шпанска серенада
– В. Поп: Песма без речи
– В. Поп: Шведска идила
– M. Пот: Сичилиана
– Р. Вебер: Цигански капричо
– П. Пруст: Прелудијум и игра
– Е. Келер: Пјероова игра
– Е. Келер: Мазурка
– М. Јеличанин: Ноктурно и Скерцо и други комади сличног садржаја и тежине.
Сонате:
– Г. Ф. Телеман: Соната у Еф - дуру
– Р. Валентајн: 12 соната – избор, и друге сонате сличног садржаја и тежине
Обавезни минимум програма:

- Тонски опсег: це1-ха3
- Лествице: Дурске и молске до 5 предзнака
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- Техничке вежбе, етиде, комади сличног
садржаја и тежине;
- Избор неколико комада уз клавирску
пратњу
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. једна дурска и једна молска лествица
напамет са тоничним квинтакордима, у
осминама и шеснаестинама
2. две етиде различитог карактера
3. једна композиција уз пратњу клавира,
напамет
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонски опсег I, II
и III регистра

Циљеви - садржаји
- стабилизација
тонова I, II и III
октаве
-овладавање грифом
за тон це4

2. Тонске и

- усвиравање
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Главни предмет – флаута
VI
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, годишњи испит
Исходи – по нивоима
- користи цео
за основни ниво:
тонски опсег
самостално це1- ге3,
инструмента (це1а остале грифове уз
це4)
помоћ наставника и
гледање у прсте
за средњи ниво:
самостално це1- ха3,
а остале грифове уз
помоћ наставника
без гледања у прсте
за напредни ниво:
самостално це1- це4
- користи вибратo
за основни ниво:

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема
техничке вежбе

Циљеви - садржаји
инструмента
-обликовање и
контрола тона

3. Техника дуплог и - усавршавање
дуплог и поставка
троструког језика
троструког језика

4. Хроматика

- технички развој

5. Лествице

- овладавање свим
тоналитетима
- технички развој

6. Етиде

- развој садржајног
музичког извођења

Исходи – по нивоима
- изводи правилно
уз помоћ наставника
тонске и техничке
на часу
вежбе
за средњи ниво:
самостално и уз
контролу наставника
на часу
за напредни ниво:
самостално и
свакодневно
- користи дупли и
за основни ниво:
троструки језик у
изводи дупли и
свирању
троструки језик на
једном тону
за средњи ниво:
користи дупли и
троструки језик у
низу тонова
за напредни ниво:
препознаје и
користи дупли и
троструки језик у
композицијама
- ученик је у стању
за основни ниво:
да препозна и изводи из нота уз помоћ
хроматику
наставника
за средњи ниво:
самостално из нота
за напредни ниво:
напамет
- ученик свира све
за основни ниво:
дурке и молске
у спором темпу
лествице развијено
за средњи ниво:
са тоничним
у умереном темпу
квинтакордима и
за напредни ниво:
обртајима,
у бржем темпу
доминантним и
умањеним
септакордима, у
обртајима, у
различитим
артикулацијама, у
обиму две октаве у
шеснаестинама.
- правилно чита
за основни ниво:
нотни текст,
уз вежбање са
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
- читање с листа

7. Циклично дело

- основне
карактеристике
цикличних
композиција
(сличности и
разлике концерта,
сонате и свите)
- музички бонтон

8.Комад

- развој садржајног
музичког извођења
- развијање музичке
меморије
- интонација,
слушање и
штимовање
инструмента
- развој ученика ка
солистичком
извођењу

Исходи – по нивоима
примењује ознаке
наставником и
за темпо и агогику ,
спором темпу
користи задате
за средњи ниво:
артикулације,
течно у умереном
динамичко
темпу
нијансирање (ff, f,
за напредни ниво:
mf, mp, p, pp)
течно у задатом
темпу
- препознаје
за основни ниво:
циклично дело
први став соло
- поштује
за средњи ниво:
договорена правила први став уз
понашања при
клавирску пратњу
слушању и извођењу За напредни ниво:
цикличног дела
два или више
-свира концерт,
ставова уз клавирску
сонату или свиту
пратњу
- свира комаде уз
за основни ниво:
клавирску пратњу
у лаганом темпу,са
- самостално се
тачним нотним
штимује уз контролу текстом и из нота
нставника
за средњи ниво:
-тачно интонира
из нота, у умереном
- учествује на
темпу,постујући
јавним наступима
задате артикулације
-примењује основне и динамику
ознаке за темпо и
за напредни ниво:
динамику (ff, f, mf,
напамет и
mp, p, pp)
поштујући све
задате параметре
композиције

Литература:
Школе и етиде за флауту:
– М. Мојс: Тонске вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор
– Г. Гариболди: 20 распеваних етида оп. 88 и друга литература сличног садржаја и тежине
Композиције уз клавирску пратњу:
– В. Поп: Руска циганска песма – Берлиоз: Арија и игра
– Ф. Госек: Тамбурин
– Г. Форе: Сичилијана
– Е. Келер: Романса
– Е. Келер: Шпански валцер
– Р. Хофман: Скерцо
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– Синисало: Три минјатуре
– К. В. Глук: Мелодија из опере „Орфеј и Еуридика” и други комади сличног садржаја и
тежине
Сонате и свите:
– Б. Марчело: Соната Бе-дур или де-мол
– Г. Ф. Телеман: Соната Еф-дур
– Г. Ф. Хендл: Соната Еф-дур или ге-мол
– Ј. С. Бах: Избор ставова из Свите бр. 2, у ха – молу и друге копозиције сличног садржаја
и тежине
- Тонски опсег: це1-це4
- Лествице: све дурске и молске
- Техничке вежбе, етиде, комади сличног
садржаја и тежине;
- избор неколико комада уз клавирску
пратњу
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. једна дурска и једна молска лествица
напамет са тоничним квинтакордима, у
осминама и шеснаестинама
2. две етиде различитог карактера
3. једна композиција уз пратњу клавира,
напамет
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.8. Кларинет
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Главни предмет – кларинет
Први циклус (први разред)
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра
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Наставна тема
1. УПОЗНАВАЊЕ
СА
ИНСТРУМЕНТО
М

2.

ФОРМИРАЊЕ
АМБАЖУРЕ И
РАД ЈЕЗИКА
(АТАКА)

272

Циљеви - садржаји
 Делови

инструмента
 Одржавање и

хигијена
инструмента
 Припрема
усника и трске за
свирање и

њихово
одржавање



Исходи – по нивоима
Набројаће делове за основни ниво:
На питање
инструмента
наставника
Током и по
препознаће делове
завршетку
свирања редовно инструмента и
описти распоред
ће обрисати
делова приликом
инструмент
састављања
Саставиће
за средњи ниво:
инструмент и
поставити трску Самостално ће
набројати делова
на усник
инструмента и
саставити
инструмент. Трску
ће поставити на
усник уз помоћ
наставника.
за напредни ниво:
Саставиће
инструмент и
поставити трску на
усник. Током и по
завршетку свирања
обрисаће
инструмент и
правилно га
одложити у кутију.
за основни ниво:
Емитује тон на
 Правилно ће
Правилно ће држати
целом
држати
амбажуру у краћим
инструменту уз
амбажуру у
1
примену атаке
опсегу од еф до временским
интервалима у
бе1 а тонове ће
опсегу од це1 до бе1
почињати уз
за средњи ниво:
примену атаке.
Правилно ће држати
амбажуру у краћим
временским
интервалима у
опсегу од еф1 до бе1
а тонове ће
почињати уз
примену атаке
за напредни ниво:
Правилно ће држати
амбажуру током
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3.

ПОСТАВКА
ТЕХНИКЕ
ДИСАЊА

Циљеви - садржаји





4.

СКАЛЕ






5.

ЕТИДЕ



Правилно ради

вежбе за дисање
Правилно узима
ваздух
Прихвата
позитиван
здравствени
аспект правилног
дисања
приликом
свирања и
уопште
приликом
свакодневних
активности
Редовно вежба

скале у оквиру
савладаног
тонског опсега
Развија
моторичку
флексибилност
Подједнако
успешно користи
леву и десну
руку

Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност



Исходи – по нивоима
целог часа у опсегу
од еф1 до бе1 а
тонове ће почињати
уз примену атаке.
за основни ниво:
Узимаће
правилно ваздух Разликоваће када
наставник приликом
приликом
показивања
свирања
правилно, тј.
неправилно узме
ваздух.
за средњи ниво:
Правилно ће узети
ваздух на почетку
фразе
за напредни ниво:
Правилно ће узети
ваздух на почетку и
у току фразе.
за основни ниво:
Свираће дурске
Свираће Це и Геи молске
дур, а и е-мол у
лествице до два
спором темпу кроз
предзнака кроз
једну октаву.
две октаве.
за средњи ниво:
Свираће Це и Гедур, а и е-мол у
умереном темпу
кроз једну октаву.
за напредни ниво:
Свираће Це, Ге и
Де-дур, а, е и ха-мол
у бржем темпу кроз
две октаве.
за основни ниво:
Изводиће
Свираће једноставне
правилно
етиде уз помоћ
техничке вежбе
за квалитет тона, наставника
за средњи ниво:
атака и
Свираће самостално
интонације
етиде са атаком и
правилном
интонацијом
за напредни ниво:
Свираће самостално
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Наставна тема

6.

КОМАДИ

Циљеви - садржаји





Свира кратке
комаде соло и уз
клавирску
пратњу, напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет

Исходи – по нивоима
тонски и технички
захтевне етиде


Свираће
самостално
кратке комаде
соло и уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће кратке
комаде уз помоћ
наставника из нота.
за средњи ниво:
Свираће самостално
кратке комаде из
нота.
за напредни ниво:
Свираће самостално
кратке комаде,
напамет на јавном
наступу.

Литература:
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 1
- Радивој Лазић: Учим кларинет број 1
- Храшовец: Млади кларинетист, 1. свеска
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)
- Дурске и молске скале са једним
предзнаком
- 20 етида
- 2 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком
- Две етиде
- Комад уз клавирску пратњу напамет
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
274

Главни предмет – кларинет
Први циклус (други разред)
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СКАЛЕ

2.

ЕТИДЕ

Циљеви - садржаји
 Развија

моторичку
флексибилност
 Подједнако
успешно користи
леву и десну
руку
 Свира
уједначено
тонове мале,прве
и друге октаве.
 Свира скале
стакато и легато




3.

КОМАДИ

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра





Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност у
опсегу од мало е
до це3
Примењује
основне
елементе нотне
писмености



Свира
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу, напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет





Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Свираће дурске
Свираће скале у
и молске
спором темпу у
лествице до три
скраћеном тонском
предзнака кроз
опсегу.
две октаве,
стакато и легато за средњи ниво:
Свираће скале у
умереном темпу
кроз две октаве,
стакато.
за напредни ниво:
Свираће скале у
бржем темпу кроз
две октаве, стакато и
легато
за основни ниво:
Изводиће
Свираће самостално
правилно
етиде у споријем
техничке вежбе
за квалитет тона, темпу.
за средњи ниво:
атака и
Свираће самостално
интонације
етиде у умереном
Читаће ноте у
темпу поштујући
виолинском
динамичке ознаке
кључу
за напредни ниво:
Свираће самостално
тонски и технички
захтевне етиде у
брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо
Свираће
самостално
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу
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за основни ниво:
Свираће
композиције уз
помоћ наставника из
нота.
за средњи ниво:
Свираће самостално
композицје из нота.
за напредни ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
 Ученик је
мотивисан за
самостални јавни
наступ

Исходи – по нивоима
Свираће самостално
композиције,
напамет на јавном
наступу

Литература:
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 1,2
- Радивој Лазић: Учим кларинет број 1,2
- Рут Бонети: Уживам у свирању кларинета
- Храшовец: Млади кларинетист, 1. свеска
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)
- Дурске и молске скале до три предзнака
са тоничним трозвуком кроз две октаве
- 25 етида
- 2 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком
- Две етиде
- Комад уз клавирску пратњу
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Обавезни минимум програма:

Смотра (напамет):
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СКАЛЕ
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Циљеви - садржаји
 Развија
моторичку
флексибилност и
осетљивост
 Успешно

Главни предмет – кларинет
Први циклус (трећи разред)
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра



Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Свираће Це, Ге,
Свираће скале у
Еф,Бе, Де, А и
спором темпу у
Ес-дур, а, е, де,
скраћеном тонском
ха, ге, це и фисопсегу.
мол кроз две
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2.

3.

ЕТИДЕ

КОМАДИ

Циљеви - садржаји
синхронизује
језик и прсте
 Свира
уједначено
тонове у опсегу
од мало е до е3
 Свира скале у
различитим
артикулацијама










Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност у
опсегу од мало е
до е3







Свира

композиције
соло и уз
клавирску
пратњу, напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособлјен за
самостални јавни
наступ
Исправља
интонацију у
току свирања уз

Исходи – по нивоима
октаве
за средњи ниво:
Свираће скале у
Свираће е-мол
умереном темпу
кроз три октаве
кроз две октаве,
стакато.
за напредни ниво:
Свираће скале у
бржем темпу кроз
две октаве, стакато и
легато, а е-мол кроз
три октаве
за основни ниво:
Изводиће
Свираће самостално
правилно
етиде у споријем
техничке вежбе
темпу.
и тонске вежбе
за средњи ниво:
Пратиће развој
Свираће самостално
сопствене
етиде у умереном
координације и
темпу поштујући
моторике кроз
динамичке ознаке
свирање
за напредни ниво:
Свираће самостално
тонски и технички
захтевне етиде у
брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо
Свираће
самостално
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу
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за основни ниво:
Свираће
композиције уз
помоћ наставника из
нота.
за средњи ниво:
Свираће самостално
композицје из нота
уз самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја.
за напредни ниво:
Свираће самостално
композиције,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
помоћ
наставника

Исходи – по нивоима
напамет на јавном
наступу уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја.

Литература:
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 1,2,3
- Радивој Лазић: Учим кларинет број 1,2,3
- Рут Бонети: Уживам у свирању кларинета
- Храшовец: Млади кларинетист, 1. и 2. свеска
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)
- Дурске и молске скале са тоничним
трозвуком кроз две и три октаве
- 30 етида
- 2 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком
- Две етиде
- Комад уз клавирску пратњу
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Обавезни минимум програма:

Испит (напамет):
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СКАЛЕ
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Циљеви - садржаји
 Развија

Главни предмет – кларинет
Други циклус (четврти разред)
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра



Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Свираће Це, Ге,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

2.

ЕТИДЕ

Циљеви - садржаји
моторичку
флексибилност и
осетљивост
 Успешно
синхронизује
језик и прсте
 Свира
уједначено
тонове у опсегу
од мало е до еф3
 Свира скале у
различитим
артикулацијама







3.

КОМАДИ








Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност у
опсегу од мало е
до еф3
Примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева
приликом
свирања
Самостално
вежба



Свира
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу, напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет





Исходи – по нивоима
Еф,Бе, Де, А, Ес, Свираће скале у
и Ас-дур, а, е, де, спором темпу у
ха, ге, це,фис, и
скраћеном тонском
цис-мол кроз две опсегу, хроматску
октаве
лествицу до це3.
за средњи ниво:
Свираће Е, ЕфСвираће скале у
дур,е и еф-мол
умереном темпу
кроз три октаве
кроз три октаве,
Свираће
хроматску скалу стакато, хроматску
лествицу до це3
легато
за напредни ниво:
Свираће скале и
хроматску лествицу
у бржем темпу кроз
три октаве, стакато
и легато
за основни ниво:
Изводиће
Свираће самостално
правилно
етиде у споријем
техничке и
темпу.
тонске вежбе
за средњи ниво:
Пратиће развој
Свираће самостално
сопствене
етиде у умереном
координације и
темпу поштујући
моторике кроз
динамичке ознаке
свирање
за напредни ниво:
Свираће самостално
тонски и технички
захтевне етиде у
брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо

Свираће
самостално
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу
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за основни ниво:
Свираће
композиције уз
помоћ наставника из
нота.
за средњи ниво:
Свираће самостално
композицје из нота
уз самостално
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
 Ученик је
мотивисан и
оспособлјен за
самостални јавни
наступ
 Исправља
интонацију у
току свирања уз
помоћ
наставника

Исходи – по нивоима
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја.
за напредни ниво:
Свираће самостално
композиције,
напамет на јавном
наступу уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја.

Литература:
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 2,3
- Радивој Лазић: Учим кларинет број 3, 4
- Храшовец: Млади кларинетист, 1. и 2. свеска
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)
- Дурске и молске скале до четири
предзнака
- 35 етида
- 3 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком
- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Обавезни минимум програма:

Испит (напамет):
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
280

Главни предмет – кларинет
Други циклус (пети разред)
индивидуални
70
2

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
СКАЛЕ

1.

2.

ЕТИДЕ

Циљеви - садржаји
 Развија
моторичку
флексибилност и
осетљивост
 Успешно
синхронизује
језик и прсте
 Свира
уједначено
тонове у
савладаном
опсегу
 Свира скале у
различитим
артикулацијама





Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност у
оквиру
савладаног
опсега
Примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева

45 минута
Солфеђо, теорија музике и историја
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра











Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Свираће дурске
Свираће скале у
и молске скале
до пет предзнака спором темпу у
са доминантним скраћеном тонском
опсегу, у
и умањеним
једноставним
септакордима.
артикулацијама
Свираће скале
за средњи ниво:
разложено и у
Свираће скале у
разним
умереном темпу са
комбинованим
доминантним и
артикулацијама
умањеним
Свираће
хроматску скалу септакордима
за напредни ниво:
Свираће скале и
хроматску лествицу
у бржем темпу са
доминантним и
умањеним
септакордима,
разложено и у
разним
комбинованим
артикулацијама
за основни ниво:
Изводиће
Свираће самостално
правилно
етиде у споријем
техничке и
темпу.
тонске вежбе
за средњи ниво:
Пратиће развој
Свираће самостално
сопствене
етиде у умереном
координације и
темпу поштујући
моторике кроз
динамичке ознаке
свирање
за напредни ниво:
Свираће самостално
тонски и технички
захтевне етиде у
брзом темпу,
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Наставна тема

3.

КОМАДИ

Циљеви - садржаји
приликом
свирања
 Самостално
вежба
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Свира

композиције
соло и уз
клавирску
пратњу, напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособлјен за
самостални јавни
наступ
Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
Испољава
креативност у
области музичке
фантазије и
естетике

Исходи – по нивоима
поштујући ознаке за
динамику и темпо.
Самостално ће
кориговати
интонацију током
свирања.
Свираће
самостално
композиције
соло и уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће
композиције из нота
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за средњи ниво:
Свираће композицје
из нота уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја, уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
композиције,
напамет на јавном
наступу уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја, уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Литература:
- Клозе: Техничке вежбе
- Лефевре: Техничке вежбе
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 3
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)

Обавезни минимум програма:

Испит (напамет):

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СКАЛЕ

Циљеви - садржаји
 Развија
моторичку
флексибилност и
осетљивост
 Успешно
синхронизује
језик и прсте
 Свира
уједначено
тонове од мало е
до ге3

- Дурске и молске скале до пет предзнака
са тоничним трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом, разложено
- 35 етида
- 3 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом, разложено
- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године
Главни предмет – кларинет
Други циклус (шести разред)
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра





Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Свираће све
дурске и молске Свираће скале у
спором темпу у
скале са
скраћеном тонском
доминантним и
опсегу, у
умањеним
једноставним
септакордима
артикулацијама
кроз две и три
стаката и легата
октаве.
за средњи ниво:
Свираће скале
Свираће скале у
разложено и у
умереном темпу са
разним
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Наставна тема

2.

ЕТИДЕ

Циљеви - садржаји
 Свира скале у
различитим
артикулацијама
стаката и легата







3.

КОМАДИ

284



Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност у
оквиру
савладаног
опсега
Примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева
приликом
свирања
Самостално
вежба









Исходи – по нивоима
комбинованим
доминантним и
артикулацијама
умањеним
септакордима,
Свираће
хроматску скалу разложено
за напредни ниво:
Свираће скале и
хроматску лествицу
у бржем темпу са
доминантним и
умањеним
септакордима,
разложено и у
разним
комбинованим
артикулацијама уз
метроном
за основни ниво:
Изводиће
Свираће самостално
правилно
етиде у споријем
техничке и
темпу.
тонске вежбе
за средњи ниво:
Пратиће развој
Свираће самостално
сопствене
етиде у умереном
координације и
темпу поштујући
моторике кроз
динамичке ознаке
свирање
за напредни ниво:
Свираће самостално
тонски и технички
захтевне етиде у
брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо, у
комбинованим
артикулацијама
стаката и легата.
Самостално ће
уочити и решити
музичке и техничке
проблеме у
вежбању.

за основни ниво:
Свираће
композиције из нота
уз комуникацију са
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Свира
композиције
соло и уз

Свираће
самостално
композиције

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
клавирску
пратњу, напамет
 Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
 Ученик је
мотивисан и
оспособлјен за
самостални јавни
наступ
 Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
 Испољава
креативност у
области музичке
фантазије и
естетике
 Изводи
композицију у
стилу епохе и
композитора

Исходи – по нивоима
соло и уз
корепетитором кроз
клавирску
музику
пратњу
за средњи ниво:
Свираће композицје
напамет уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја, уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
композиције,
напамет на јавном
наступу уз
самостално
вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног
утицаја, уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу
епохе и композитора

Литература:
- Клозе: Техничке вежбе
- Лефевре: Техничке вежбе
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 3
- Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд)

Обавезни минимум програма:

Испит (напамет):

- Дурске и молске скале са тоничним
трозвуком, доминантним и умањеним
септакордом, разложено
- 40 етида
- 4 комада уз клавирску пратњу
- Једна дурска и једна молска скала са
тоничним трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом
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- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Јавни наступи:

4.2.9. Труба
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Поставка и
држање
инструмента

286

Циљеви - садржаји
Рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
правилног држања
инструмента;

Главни предмет – труба
Први
Индивидуални
70
2
30 минута
Солфеђо.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра
Исходи – по нивоима
Држање
за основни ниво:
инструмента и
Правилно држање
свирање истог на
леве и десне руке и
правилан начин у
притискање вентила;
усправном ставу,
за средњи ниво:
правилно држање
Правилно држање
леве и десне руке без леве и десне руке и
притискања и
притискање вентила.
неправилних
Правилно држање
физичких покрета
без забацивања главе
уназад.
уназад и спуштања
браде на доле;
за напредни ниво:
Правилно држање
леве и десне руке и
притискање вентила.
Правилно држање
без забацивања главе
уназад и спуштања
браде на доле; Без
притискања усника и
дрхтања при дужим
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Техника свирања Рад на усавршавању
техничких и
инструмента
музичких елемената
и развоју музичког
способности
ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
дисања, зујања и
зујања на уснику.

3. Скале и трозвуци Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика;

4. Етиде

Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност

Исходи – по нивоима
тоновима.
Ученик држи
за основни ниво:
инструмент
Ученик држи
правилно; Користи
инструмент
правилно технику
правилно; Користи
дисања; Има
правилно технику
правилно
дисања;
постављену
за средњи ниво:
амбажуру; зуји на
Ученик држи
уснику без замарања инструмент
и дрхтања, са
правилно; Користи
интонацијом.
правилно технику
дисања; зуји на
уснику без дрхтања
тона;
за напредни ниво:
Ученик држи
инструмент
правилно; Користи
правилно технику
дисања; зуји на
уснику без дрхтања
тона; Зујање са
интонацијом.
Ученик свира дурске за основни ниво:
и молске лествице у са тачним тоновима
једној са тоничним
и вентилима;
трозвуком у
за средњи ниво:
половинама; према
са тачним тоновима
могућностима
и вентилима и
ученика;
јасном
артикулацијом;
за напредни ниво:
са тачним тоновима
и вентилима и
јасном
артикулацијом; у
ритму;
Изводиће
за основни ниво:
правилно
Свираће
техничке вежбе
једноставне етиде
за квалитет
уз помоћ
тона, атака и
наставника
интонације
за средњи ниво:
Свираће
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

5. Комади

Свира кратке
комаде соло и уз
клавирску
пратњу, напамет;
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет;

Исходи – по нивоима
самостално етиде са
атаком и правилном
интонацијом
за напредни ниво:
Свираће
самостално тонски
и технички
захтевне етиде;
Свираће
самостално
кратке комаде
соло и уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће кратке
комаде уз помоћ
наставника из нота.
за средњи ниво:
Свираће
самостално кратке
комаде из нота без
помоћи наставника;
за напредни ниво:
Свираће
самостално кратке
комаде, напамет на
јавном наступу.

Литература:
– Д. Марковић: Почетна школа за трубу – Први део
– Др. Чарлс Колин: Почетне студије за трубу
– Алојз Стрнад: Метода за трубу 1. део (избор вежби одговарајућег нивоа)
– А. Митронов: Школа за трубу
– Р. Гетчел: Практичне студије 1.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

– једнооктавна скала са тоничним
трозвуком у половинама, у зависности од
могућности ученика;
– 20 етида
– 2 комада уз клавирску пратњу
– Једна скала са тоничним трозвуком
– Две етиде
– Један комад уз пратњу клавира, напамет

Испит:

/

Јавни наступи:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

288

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Циљеви - садржаји
1. Техника свирања Рад на усавршавању
техничких и
инструмента
музичких елемената
и развоју музичког
способности
ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
дисања, зујања и
зујања на уснику.

2. Скале и трозвуци Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности

Главни предмет – труба
Други
Индивидуални
70
2
30 минута
Солфеђо.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра
Исходи – по нивоима
Ученик свира
за основни ниво:
инструмент без
Сам влада
притиска;
стеченном техником
контролише дисање свирања.
и има стабилну
за средњи ниво:
амбажуру; има
Сам влада
стабилну корелацију стеченном техником
између језика и
свирања;
прстију; има
контролише
стабилан атак; свира амбажуру и
у опсегу од мало х
разликује стакато и
до ц2;
легато;
за напредни ниво:
Сам влада
стеченном техником
свирања;
контролише
амбажуру и
разликује стакато и
легато; Контролише
тонове у различитом
опсегу;
Ученик свира дурске за основни ниво:
и молске лествице у Ц-дур, Б-дур, Г-дур,
једној октави са
Д-дур, са тоничним
тоничним трозвуком трозвуцима у
у половинама; према половинамогућностима
ма и четвртинама.са
ученика;
исправним тоновима
и вентилима;
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
ученика;

3. Етиде

- овладава
самосталним
вежбањем
- решава тохско
техничке захтеве
- примена стеченог
знања на музичком
материјалу;

4. Комади

Свира кратке
Свираће
за основни ниво:
комаде соло и уз
самостално
Свираће кратке
клавирску
кратке комаде
комаде уз помоћ
пратњу, напамет;
соло и уз
наставника из нота.
Развија музичку
клавирску
за средњи ниво:
креативност и
пратњу
Свираће
естетски
самостално кратке
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
за средњи ниво:
Ц-дур, Б-дур, Г-дур,
Д-дур, са тоничним
трозвуцима у
половинама и четвртинама.са
исправним тоновима
и вентилима;
у половинама и
четвртинама.
за напредни ниво:
Ц-дур, Б-дур, Г-дур,
Д-дур, са тоничним
трозвуцима у
половинама и четвртинама.са
исправним тоновима
и вентилима;
у половинама и
четвртинама. У
темпу без стајања.
– примењује легато
свирање;
– усклађује рад
језика и прстију;
– поштује правила
вежбања у
самосталном раду;

за основни ниво:
Свираће
једноставне етиде
уз помоћ
наставника;
за средњи ниво:
Свираће
самостално етиде са
атаком и правилном
интонацијом;
за напредни ниво:
Свираће
самостално тонски
и технички
захтевне етиде;

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
сензибилитет;

Исходи – по нивоима
комаде из нота без
помоћи наставника;
за напредни ниво:
Свираће
самостално кратке
комаде, напамет на
јавном наступу.

ЛИТЕРАТУРА:
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. део
– (избор вежби одговарајућег нивоа)
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. Део
– Ј. Поре: Мини кончертино Но.5, Но.6
– Др. Чрлс Колин: Мелодичне основе за трубу
Или нека друга одговарајућа литература по избору наставника,
предвиђена програмским захтевима

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Обавезни минимум програма:
– 2 дурске скале са тоничним трозвуцима
– 25 етида
– 3 комада уз клавирску пратњу
Програм смотре:
– Једна скала са трозвуком, напамет
– Једна етида
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет

Испит:

/

Јавни наступи:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Главни предмет – труба
Трећи
Индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
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естетичка компетенција
Смотра

Начини провере:
Наставна тема
1. Историјски
развој инструмента

Циљеви - садржаји
Рад на упознаванју
ученика са
историјским
развојем
инструмента кроз
векове; упознавање
са претечама
инструмента као и
првобитним
облицима и
деловима
инструмента кроз
еволуцију
инструмента.

2. Техника свирања - Рад на тонским и
техничким вежбама.
инструмента
- Артикулација
(утврђивање
савладаних
елемената легата и
упознавање са
осталим начинима
артикулације).
- Проширивање
опсега тонова у
распону „мало фис
до е2”.
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Исходи – по нивоима
Ученик познаје
за основни ниво:
историју
Познаје историју
инструмента;
инструмента и како
претече
је првобитно
инструмента; процес инструмент изледао;
развијања
за средњи ниво:
инструмента кроз
Познаје историју
историју;
инструмента и како
је првобитно
инструмент изледао;
Познаје делове
инструмента и
називе делова;
за напредни ниво:
Познаје историју
инструмента и како
је првобитно
инструмент изледао;
Познаје делове
инструмента; Зна
назив сваког дела
инструмента и како
се расклапа и чисти
инструмент;
– контролише
за основни ниво:
амбажуру, дисање,
Сам влада дисањем,
атак и интонацију у
интонацијом у
проширеном
основном регистру.
регистру;
за средњи ниво:
Сам влада дисањем,
– повезује стечено
интонацијом у
знање из основа
основном регистру;
музичке писмености Поштује
са техничким
артикулацију и
процедурама на
нотне вредности;
труби;
за напредни ниво:
Сам влада дисањем,
интонацијом у
основном регистру;
Поштује
артикулацију и
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Етиде

- овладава
самосталним
вежбањем
- решава тохско
техничке захтеве
- примена стеченог
знања на музичком
материјалу;

4. Комади

Свира кратке
комаде соло и уз
клавирску
пратњу, напамет;
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет;

5. Лествице и
трозвуци

- развој
покретљивости
прстију
- атак :
координација
прста и језика
- упознавање са
свирањем
разложених
трозвука.

Исходи – по нивоима
нотне вредности;
Влада регистром од
„мало фис до е2“
– изводи различите
за основни ниво:
начине
Свираће
артикулације;
једноставније етиде
– поштује
уз помоћ
договорена правила наставника;
понашања извоза средњи ниво:
ђењу музике;
Свираће
- влада техником и
самостално етиде са
опсегом
атаком и правилном
инструмента и
интонацијом;
примењује на
за напредни ниво:
етидама.
Свираће
самостално тонски
и технички
захтевне етиде;
Свираће
за основни ниво:
самостално
Свираће кратке
кратке комаде
комаде уз помоћ
соло и уз
наставника из нота.
клавирску
за средњи ниво:
пратњу
Свираће
самостално кратке
комаде из нота без
помоћи наставника;
за напредни ниво:
Свираће
самостално кратке
комаде, напамет на
јавном наступу.
- свира седам
за основни ниво:
дурских лествица са Свираће лествице у
трозвуцима, са
половинама и
контролом
четвртинама;
кординације прста и за средњи ниво:
језика;
Свираће лествице у
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима.
за напредни ниво:
Свираће лествице у
половинама и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима. У
ритму.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу Први део
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. део
(избор вежби одговарајућег нивоа)
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
Или нека друга одговарајућа литература по избору наставника,
предвиђена програмским захтевима
Обавезни минимум програма
– 3 дурске скале
– 30 етида
– 4 комада уз клавирску пратњу
Програм смотре
– Једна дурска скала са тоничним
квинтакордом, напамет
– Две етиде
– један комад уз клавирску пратњу, напамет

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

/

Јавни наступи:

– Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
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Главни предмет – труба
Четврти
Индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема
Циљеви - садржаји
1. Техника свирања - Рад на тонским и
техничким вежбама.
инструмента

2. Етиде

3. Комади

Исходи – по нивоима
- Контролише
за основни ниво:
амбажуру, дисање и Сам контролише
положај атака у
дисање, амбажуру и
- Ширење опсега
проширеном
интонацију;
зујањем глисандом.
регистру.
за средњи ниво:
-Развијање слуха за
Сам контролише
- Проширивање
самостално
дисање, амбажуру и
опсега тонова у
штимање.
интонацију; Сам се
распону „мало фис
-Обликовање тона и штимује уз клавир;
до ф2”.
рад на интонацији.
за напредни ниво:
-Техничке вежбе за
Сам контролише
контролу ваздуха,
дисање, амбажуру и
усана и језика.
интонацију; Сам се
штимује уз клавир;
Контролише опсег
од мало фис до ф2;
- Самостално вежба – У оквиру етиде
за основни ниво:
инструмент
изводи различите
Свираће саостално
- решава тонско
артикулације;
етиду, у ритму;
техничке захтеве
– Самостално
за средњи ниво:
- примењује стечено примењује знање из Свираће саостално
знање на музичком
области солфеђа и
етиду, у ритму са
материјалу;
теорије музике
самосталним
приликом извођења; штимовањем
– прати развој
инструмента;
сопствене
за напредни ниво:
координације и
Свираће саостално
моторике кроз
етиду, у ритму са
свирање;
самосталним
штимовањем
инструмента;
Користећи
претходно стечено
знање и искуство;
- Прати развој
Свираће
за основни ниво:
сопствене
самостално
Свираће комаде уз
координације и
кратке комаде
помоћ наставника из
моторике кроз
соло и уз
нота.
свирање;
клавирску
за средњи ниво:
- Комуницира са
пратњу
Свираће самостално
корепетитором кроз испољавајући
комаде из нота без
музику;
креативност и
помоћи наставника;
- Развија музичку
индивидуалност у
за напредни ниво:
креативност и
интерпретацији;
Свираће
естетски
самостално комаде,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
сензибилитет;

5. Лествице и
трозвуци

- развој
покретљивости
прстију
- атак: координација
прста и језика
- упознавање са
свирањем
разложених
трозвука.

Исходи – по нивоима
напамет на
јавном наступу без
помоћи наставника;
- Свираће дурске
за основни ниво:
скале закључно са
Свираће лествице у
шест предзнака кроз половинама и
једну октаву,
четвртинама;
различитих начина
за средњи ниво:
артикулације и
Свираће лествице у
брзине;
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима.
за напредни ниво:
Свираће лествице у
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима. У
ритму.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део (избор вежби одговарајућег
нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.3.
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и Но2.
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
Или нека друга одговарајућа литература по избору наставника,
предвиђена програмским захтевима
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
296

Обавезни минимум програма
– 35 етида
– 5 комада уз клавирску пратњу
/
Програм испита
– Једна дурска са тоничним квинтакордом,
напамет
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4.Програми наставних предмета – основна школа
– Две етиде различитог карактера
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет
Јавни наступи
– Обавезна су два јавна наступа у току
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонски опсег и
контрола регистра

Циљеви - садржаји
Процес
интелигентног
загревања.
Контрола тона и
кориговање
нтонације.
Флексибилност
амбажуре у свим
регистрима.
Контрола квалитета
тона у стакатисиму и
тешком стакату (тзв.
Staccato pesante или
„barokni staccato”).
Штимање
инструмента.

2. Етиде

Рад на

Главни предмет – труба
Пети
Индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит
Исходи – по нивоима
- Контролише
за основни ниво:
амбажуру, дисање и Сам контролише
флексибилност
дисање, амбажуру и
амбажуре;
интонацију;
-Развијање слуха за
за средњи ниво:
самостално
Сам контролише
штимање;
дисање, амбажуру и
-Обликовање тона и интонацију;
рад на интонацији;
Свира у оквиру
- Самостално
регистра од мало
контролише
фис до г2;
артикулацију и
за напредни ниво:
интонацију;
Сам контролише
дисање, амбажуру и
интонацију;
Свира у оквиру
регистра од мало
фис до г2;
Контролише
квалитет тона у
стакатисиму и
тешком стакату (тзв.
Staccato pesante или
„barokni staccato”).
Интерпретира дату
за основни ниво:
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Наставна тема

3. Комади

298

Циљеви - садржаји
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у складу
са датом
композицијом;

Исходи – по нивоима
композицију тачно,
примењује стечено
ритмично и у датом знање у
темпу са тачном
интерпретацији;
динамиком и
Контролише
артикулацијом;
артикулацију и
ритам;
за средњи ниво:
примењује стечено
знање у
интерпретацији;
Контролише
артикулацију и
ритам;
Испољава
креативност кроз
музичко извођење;
за напредни ниво:
примењује стечено
знање у
интерпретацији;
Контролише
артикулацију и
ритам;
Испољава
креативност кроз
музичко извођење;
Коментарише и
учествује у раду и
побољшању свог
рада;
- Прати развој
Свираће
за основни ниво:
сопствене
самостално
Свираће комаде уз
координације и
кратке комаде
клавирску пратњу;
моторике кроз
соло и уз
Уз помоћ
свирање;
клавирску
наставника;
- Комуницира са
пратњу користећи
за средњи ниво:
корепетитором кроз различите
Свираће комаде уз
музику;
артикулације у
клавирску пратњу;
- Развија музичку
различитим
Без помоћи
креативност и
опсезима;
наставника; Сам ће
естетски
се штимовати;
сензибилитет;
за напредни ниво:
Свираће комаде уз
клавирску пратњу;
Без помоћи
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Лествице и
трозвуци

- развој
покретљивости
прстију
- Дурске скале
закључно са седам
предзнака кроз једну
октаву,
- Фис-дур, Гес-дур и
Г-дур кроз 2 октаве
и молске закључно
са 3 предзнака,
различитих начина
артикулације и
брзине;

Исходи – по нивоима
наставника; Сам ће
се штимовати;
Учествоваће у
дискусији и
коментарима везано
за свој рад и
напредак;
- Свираће дурске
за основни ниво:
скале закључно са
Свираће лествице у
седам предзнака
половинама и
кроз једну октаву,
четвртинама;
различитих начина
за средњи ниво:
артикулације и
Свираће лествице у
брзине;
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима.
за напредни ниво:
Свираће лествице у
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима. У
ритму.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део (избор вежби одговарајућег
нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.1. Но.19
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и Но2.
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
Или нека друга одговарајућа литература по избору наставника,
предвиђена програмским захтевима

Обавезни минимум програма:
Смотра:

– Дурске скале и молске скале до 5
предзнака са трозвуцима
– 35 етида
– 6 комада уз клавирску пратњу
/
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Програм испита
– Једна дурска и једна молска скала са
тоничним квинтакордом и обртајима,
напамет
– Две етиде различитог карактера
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет
– Обавезна су два јавна наступа у току
године

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Музичка
писменост

300

Циљеви - садржаји
Обнављање тонова
са повисилицама и
снизилицама,
лествица са
предзнацима.

Главни предмет – труба
Шести
Индивидуални
70
2
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Исходи – по нивоима
- Контролише
Ученик самостално
амбажуру, дисање и чита,
флексибилност
препознаје и свира
амбажуре;
ноте уз
-Развијање слуха за
помоћ наставника
самостално
проналази
штимање;
тонове задате
-Обликовање тона и композиције.
рад на интонацији;
за основни ниво:
- Самостално
потребно му је време
контролише
да прочита, именује
артикулацију и
и одсвира
интонацију;
ноту уз помоћ
наставника;
за средњи ниво:
умерено брзо
проналази
ноте, анализира их и
проналази
везу са нотама из
композиција које
свира,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Етиде

Обрада тонских и
техничких вежби у
свим тоналитетима.
Развијање физичке и
менталне
издржљивости.
Ширење свести о
грешкама и начину
исправљања.
Рад на
микродинамици.

Исходи – по нивоима
периодично је
потребна
помоћ наставника;
за напредни ниво:
брзо, самостално
проналази
ноте и свира на
инструменту;
препознаје ноте у
концертном
програму,
анализира нотни
текст. Ученик
штимује
инструмент.
Интерпретира дату
за основни ниво:
Техничку вежбу
– примењује нонтачно,
прес у свирању и
ритмично и у датом ширењу опсега;
темпу са тачном
контролише
динамиком и
амбажуру, дисање,
артикулацијом;
атак и интонацију у
новом, проширеном
регистру;
за средњи ниво:
– примењује нонпрес у свирању и
ширењу опсега;
контролише
амбажуру, дисање,
атак и интонацију у
новом, проширеном
регистру;
– самостално и
прецизно штима
инструмент;
за напредни ниво:
– примењује нонпрес у свирању и
ширењу опсега;
контролише
амбажуру, дисање,
атак и интонацију у
новом, проширеном
регистру; –
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Наставна тема

3. Комади

4. Лествице и
трозвуци

302

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
самостално и
прецизно штима
инструмент;
– оплемени тон у
новим регистрима и
коригује интонацију;
– комуницира са
Ученик ће свираће
за основни ниво:
корепетитором кроз самостално
Свираће комаде уз
свирање;
комаде и музичка
клавирску пратњу;
– свира у
дела, соло и уз
Испољиће
различитим
клавирску
креативност у
камерним саставима пратњу користећи
реализацији музичке
поштујући принцип различите
фантастике и
узајамног слушања;
артикулације у
естетике;
– показује
различитим
за средњи ниво:
иницијативу у
опсезима;
Свираће комаде уз
организацији проба;
клавирску пратњу;
– поштује
Испољиће
договорена правила
креативност у
понашања при
реализацији музичке
слушању и
фантастике и
извођењу музике;
естетике; испољи
– користи предности
сопствене емоције
дигитализације у
кроз интерпретацију;
слушању и извођењу
за напредни ниво:
музике и изграђује
Свираће комаде уз
сопствене естетске
клавирску пратњу;
критеријуме.
Испољиће
креативност у
реализацији музичке
фантастике и
естетике; испољи
сопствене емоције
кроз интерпретацију;
Оплемениће тон у
новим регистрима и
коригује интонацију;
- развој
- Свираће дурске
за основни ниво:
покретљивости
скале закључно са
Свираће лествице у
прстију
седам предзнака
половинама и
- Извођење дурских кроз једну октаву,
четвртинама;
и молских скала
различитих начина
за средњи ниво:
кроз једну октаву,
артикулације и
Свираће лествице у
Фис-дур, фис-мол,
брзине;
половинама и
Гес-дур, Г-дур, гчетвртинама; Са
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
мол, Ас-дур, А-дур и
а-мол кроз 2 октаве,
са ритмичким
варијацијама и
различитих начина
артикулације и
брзине на скали.

Исходи – по нивоима
разложеним
трозвуцима.
за напредни ниво:
Свираће лествице у
половинама и
четвртинама; Са
разложеним
трозвуцима. У
ритму.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део
(избор вежби одговарајућег нивоа)
– (избор вежби одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде за трубу
– В. Вурм: 45 лаких етида (избор етида одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. и 2. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.2. Но.4
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и Но2.
– Г. Ф. Хендл: Кончертино
– А. Корели: Соната Ф - дур
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
– Божидар Трудић: Рондино
– Петр Николић: Кончертино
– С. Херинг: Бах за две трубе
– В. Вурм: Трумпет дуети
– Др.Чарлс Колин: Комплетна модерна метода за трубу (избор
вежби одговарајућег нивоа)
Или нека друга одговарајућа литература по избору наставника,
предвиђена програмским захтевима
Обавезни минимум програма:
Смотра:

Испит:

– Све дурске и молске скале са трозвуцима
– 35 етида
– 6 комада уз клавирску пратњу
/
– Једна дурска и једна молска скала са
тоничним квинтакордом и обртајима,
напамет
– Две етиде различитог карактера
– Две композиције са клавирском пратњом
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различитог карактера (једна напамет)
– 1 комад уз клавирску пратњу, напамет
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Јавни наступи:

4.2.10. Соло певање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Tехникa дисањa

304

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са правилним
држањем тела при
певању
Упознавање ученика
са физиологијом и
типовима дисања у
певању
Оспособљавање
ученик за правилно
коришћење
дијафрагме и
технике дисања
Разумевање
важности
свакодневног
вежбања даха

Главни предмет – соло певање
први
индивидуални
70
2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, смотра
Исходи – по нивоима
Ученик разуме
за основни ниво:
функцију
Ученик разликује
дијафрагме и
правилан од
резонатора
неправилног
Примењује на
положаја теле
правилан начин
Разликује правилно
вежбе дисања
од неправилног
дисања
Разуме и зна да
понови поступак
кост-абдоминалног
дисања
за средњи ниво:
Поседује знање о
важности правилног
држања тела
Правилно користи
дијафрагму у
вежбама дисања
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Поставка гласаимпостација

Упознавање са
појмовима из
анатомије и
физиологије гласa
Певање
једноставних вежби
у легату и стакату у
распону секунде,
терце, кварте,
квинте, узлазно и
силазно, разложени
квинтакорд.
Разумевање
положаја гласница и
њиховог значаја

3. Техничке вежбевокализе

Разумевање значаја
импостираног
певања,
покретљивости гласа
и изједначавања
регистара кроз
различите типове
техничких вежби и
вокализа

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
Ученик почиње
свесно да користи
дијафрагму
Самостално
примењује технику
дисања у певању
Ученик постаје
за основни ниво:
свестан делова
Ученик зна да опише
вокалног апарата и
делове вокалног
њихове функције
апарата
Ученик правилно
Разликује правилну
користи вокални
од неправилне
апарат кроз певање
емисије тона
лакших вокализа и
измену вокала
за средњи ниво:
Ученик зна да опише
положај гласница
при певању
Понавља задате
интервале и
вокализе
интонативно тачно

Ученик пева
вокализе уз пратњу
клавира водећи
рачуна о техници
певања
Ученик развија
опсег и стиче већу
покретљивост гласа

за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон кроз
певање лакших
техничких вежби
мањег опсега
за основни ниво:
Правилно интонира
и јасно изговара
слогове
за средњи ниво:
Лако пева кратке
композиције
напамет уз пратњу
клавира
примењује основе
технике дисања и
правилно резонира
за напредни ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Композиције
старих мајстора

Оспособљавање
ученик за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са начином певања
барокне музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање

5. Соло песме

306

Исходи – по нивоима
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни
карактеристике
барокног певања
Прави разлику у
динамици и
артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст

Оспособљавање
Ученик изводи
ученик за певање
композиције
соло песама уз
напамет уз пратњу
пратњу клавира,
клавира
разумевање и
интерпретацију
текста уз музичко
фразирање
Упознавање ученика
за средњи ниво:
са стиловима
Ученик пева
музичког дела, епохе
композицију
и композитора
поштујући динамику
Припрема ученика
и артикулацији
за јавни наступ
Зна да наброји
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње

Литература:
Техничке вежбе, вокализе: Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка, Ђ. Конконе, Г. Зајдлер
Р. Тирнанић: Песме италијанских композитора, избор
Лакше композиције италијанских композитора: Ђ.Каћини, A. Калдара, А. Скарлати, А.
Фалкониери, Л. Манциа, „Мале песме великих мајстора” и друга дела по избору
наставника које одговарају узрасту и техничким могућностима ученика
Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:

– четири вокализе
– две песме старих мајстора
– једна лакша песма
На крају школске године:
1) једна вокализа (са текстом или без
текста)
2) једна песма старог мајстора
(програм се изводи напамет, не мора се
изводити на оригиналном језику)
/
Обавезан један јавни наступ у току школске
године

Главни предмет – соло певање
други
индивидуални
70
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Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

2
30 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит

Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Tехникa дисањa

Циљеви - садржаји
Рад на правилној
постури тела и
техници дисања
Оспособљавање
ученик за правилно
коришћење
дијафрагме и апођа
Разумевање
важности
свакодневног
вежбања даха

Исходи – по нивоима
Ученик разуме
за основни ниво:
функцију
Ученик разликује
дијафрагме, апођа и правилан од
резонатора
неправилног
Примењује на
положаја теле
правилан начин
Разликује правилно
вежбе дисања
од неправилног
дисања
Разуме и зна да
понови поступак
кост-абдоминалног
дисања
за средњи ниво:
Поседује знање о
важности правилног
држања тела
Правилно користи
дијафрагму у
вежбама дисања
за напредни ниво:
Ученик почиње
свесно да користи
дијафрагму
Самостално
примењује технику
дисања у певању

2. Поставка гласаимпостација
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Упознавање са
појмовима из
анатомије и
физиологије гласa
Певање
једноставних вежби

Ученик постаје
свестан делова
вокалног апарата и
њихове функције
Ученик правилно
користи вокални

за основни ниво:
Понавља задате
интервале и
вокализе
интонативно тачно
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. Техничке вежбевокализе

Циљеви - садржаји
у легату и стакату у
распону секунде,
терце, кварте,
квинте, узлазно и
силазно, разложени
квинтакорд.
Разумевање
положаја гласница и
њиховог значаја

Исходи – по нивоима
апарат кроз певање
за средњи ниво:
лакших вокализа и
Лако формира тон и
измену вокала
контролише
интонацију при
певању интервала и
вокала

Разумевање значаја
импостираног
певања,
покретљивости гласа
и изједначавања
регистара кроз
различите типове
техничких вежби и
вокализа

Ученик пева
вокализе уз пратњу
клавира водећи
рачуна о техници
дисања и
импостацији гласа
Ученик развија
опсег и стиче већу
покретљивост гласа

за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон кроз
певање лакших
техничких вежби
за основни ниво:
Правилно интонира
и тачно изговара
текст
за средњи ниво:
Лако пева кратке
композиције
напамет уз пратњу
клавира
Примењује основе
технике дисања и
правилно резонира
за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању

4. Композиције
старих мајстора

Оспособљавање
ученик за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са начином певања
барокне музике
Разумевање и

Ученик изводи
барокне композиције
напамет уз пратњу
клавира
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за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
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Наставна тема

5. Соло песме
класичара и
романтичар

310

Циљеви - садржаји
интерпретација
текста уз музичко
фразирање

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира,
разумевање и
интерпретацију
текста уз музичко
фразирање
Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
Ученик зна да
објасни
карактеристике
барокног певања
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње

Литература:
Техничке вежбе, вокализе: Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка, Ђ. Конконе, Г. Зајдлер, Л.
Бордезе
Лакше композиције италијанских композитора по избору наставника
Лакше песме класичара и романтичара „Мале песме великих мајстора“ -В. А. Моцарт, Ф.
Менделсон, Л.в. Бетовен, Р. Шуберт, Ф. Векерлен и други, по избору наставника, који
одговара узрасту и техничким могућностима ученика.
Обавезни минимум програма:
Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Tехникa дисањa

Циљеви - садржаји
Рад на правилној
постури тела и
техници дисања

– четири вокализе
– четири песме старих мајстора
– две лакше песме
/
1) две вокализе (са текстом, без текста,
различитог карактера)
2) једна песма старог мајстора
(испитни програм се изводи напамет и не
мора се изводити на оригиналном језику)
Обавезан један јавни наступ у току школске
године
Главни предмет – соло певање
трећи
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит
Исходи – по нивоима
Ученик разуме
за основни ниво:
функцију
Ученик разликује
дијафрагме, апођа и правилан од
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Оспособљавање
ученик за правилно
коришћење
дијафрагме и апођа
Разумевање
важности
свакодневног
вежбања даха

Исходи – по нивоима
резонатора
неправилног
Примењује на
положаја теле
правилан начин
Разликује правилно
вежбе дисања
од неправилног
дисања
Разуме и зна да
понови поступак
кост-абдоминалног
удаха и издаха
за средњи ниво:
Поседује знање о
важности правилног
држања тела
Правилно користи
дијафрагму у
вежбама дисања

2. Поставка гласаимпостација

3. Техничке вежбевокализе
312

Рад на
импостираном
певању,
покретљивости гласа
и изједначавању
регистара кроз
измену вокала
Развој певачке
технике: портато,
портаменто, стакато,
мартелато

Ученик постаје
свестан делова
вокалног апарата и
њихове функције
Ученик правилно
користи вокални
апарат кроз певање
лакших вокализа и
измену вокала

за напредни ниво:
Ученик почиње
свесно да користи
дијафрагму
Самостално
примењује технику
дисања у певању
за основни ниво:
Понавља задате
интервале и
вокализе
интонативно тачно
за средњи ниво:
Лако формира тон и
контролише
интонацију при
певању интервала и
вокала

за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон кроз
певање лакших
техничких вежби
Оспособљавање
Ученик пева
за основни ниво:
ученика за певање
вокализе уз пратњу
Правилно интонира
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

4. Композиције
старих мајстора

Циљеви - садржаји
технички
сложенијих
вокализа.
Динамичко
нијансирање:
крешендо,
декрешендо,
диминуендо

Оспособљавање
ученик за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са начином певања
барокне музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Рад на украсима

Исходи – по нивоима
клавира водећи
и тачно изговара
рачуна о техници
текст
дисања и
импостацији гласа
за средњи ниво:
Ученик развија
Лако пева кратке
опсег и стиче већу
композиције
покретљивост гласа напамет уз пратњу
клавира
Примењује основе
технике дисања и
правилно резонира
за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни
карактеристике
барокног певања
Прави разлику у
динамици и
артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Успешно изводи
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

5. Соло песме
класичара и
романтичар

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира,
разумевање и
интерпретацију
текста уз музичко
фразирање
Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

6. Соло песме
српских и
словенских
композитора

Упознавање ученика
са вокалном
литературом
домаћих и
словенских
композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
украсе
Ученик изводи
за основни ниво:
композиције
Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
артикулише текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику

314

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
и артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа

Литература:
Техничке вежбе, вокализе: Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка,Ђ. Конконе, Г. Зајдлер
Лакше композиције италијанских композитора: Качини, Калдара, Скарлати, Фалконијери,
Манца и друга дела по избору наставника
Б. Цвејић: Песме за младе певаче, избор
„Мале композиције великих мајстора“ избор лакших композиција: Моцарт, Менделсон,
Шуберт и други
В. Ђорђевић, П. Коњовић, И. Бајић, Д. Јенко, С. Христић, З. Јовановић, М. Пребанда, И.
Зајц, Ј. Хатце, A. Даргомижски, М. Глинка и други, избор песама које одговарају узрасту и
техничким могућностима ученика по избору наставника

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:

- четири вокализе
- четири песме старих мајстора
- једна песма класичара или романтичара
- једна песма српског или словенског
композитора
/
1) једна вокализа
2) једна арија старог мајстора
3) једна песма по слободном избору
(класичара, романтичара, српског или
словенског композитора)
Испитни програм се изводи напамет, на
оригиналном језику
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – соло певање
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Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Tехникa дисањa

Циљеви - садржаји
Рад на правилној
постури тела и
техници дисања
Оспособљавање
ученик за правилно
коришћење
дијафрагме и апођа
Разумевање
важности
свакодневног
вежбања даха

четврти
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит
Исходи – по нивоима
Ученик разуме
за основни ниво:
функцију
Ученик разликује
дијафрагме, апођа и правилан од
резонатора
неправилног
Примењује на
положаја теле
правилан начин
Разликује правилно
вежбе дисања
од неправилног
дисања
Разуме и зна да
понови поступак
кост-абдоминалног
дисања
за средњи ниво:
Поседује знање о
важности правилног
држања тела
Правилно користи
дијафрагму у
вежбама дисања

2. Поставка гласаимпостација
316

Рад на
импостираном

Ученик постаје
свестан делова

за напредни ниво:
Ученик почиње
свесно да користи
дијафрагму
Самостално
примењује технику
дисања у певању
за основни ниво:
Понавља задате
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

3. Техничке вежбевокализе

4. Композиције
старих мајстора

Циљеви - садржаји
певању,
покретљивости гласа
и изједначавању
регистара кроз
измену вокала
Развој певачке
технике: портато,
портаменто, стакато,
мартелато

Развој певачких
вештина и
оспособљавање при
вежбању

Оспособљавање
ученик за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са начином певања
барокне музике
Разумевање и
интерпретација

Исходи – по нивоима
вокалног апарата и
интервале и
њихове функције
вокализе
Ученик правилно
интонативно тачно
користи вокални
апарат кроз певање
за средњи ниво:
лакших вокализа и
Лако формира тон и
измену вокала
контролише
интонацију при
певању интервала и
вокала

Ученик пева
вокализе уз пратњу
клавира водећи
рачуна о техници
дисања и
импостацији гласа
Ученик развија
опсег и стиче већу
покретљивост гласа

за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон кроз
певање лакших
техничких вежби
за основни ниво:
Правилно интонира
и тачно изговара
текст
за средњи ниво:
Лако пева кратке
композиције
напамет уз пратњу
клавира
Примењује основе
технике дисања и
правилно резонира

за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
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Ученик зна да
317

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

5. Соло песме
класичара и
романтичар

318

Циљеви - садржаји
текста уз музичко
фразирање
Рад на украсима

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира,
разумевање и
интерпретацију
текста уз музичко
фразирање
Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Припрема ученика
за јавни наступ
Развијање навика
слушања вокалне
уметничке музике

Исходи – по нивоима
објасни
карактеристике
барокног певања
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Успешно изводи
украсе
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

6. Соло песме
српских и
словенских
композитора

Упознавање ученика
са вокалном
литературом
домаћих и
словенских
композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње
Користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
музике.
Ученик изводи
за основни ниво:
композиције
Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
артикулише текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа
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Литература:
Техничке вежбе, вокализе: Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка, Ђ. Конконе, Г. Зајдлер
Лакше композиције италијанских композитора: Качини, Калдара, Скарлати, Фалконијери,
Манца и друга дела по избору наставника
Б. Цвејић: Песме за младе певаче, избор
„Мале композиције великих мајстора” избор лакших композиција Моцарт, Менделсон,
Шуберт и други
В. Ђорђевић, П. Коњовић, И. Бајић, Д. Јенко, С. Христић, З. Јовановић, М. Пребанда, И.
Зајц, Ј. Хатце, A. Даргомижски, М. Глинка и други, избор песама које одговарају узрасту и
техничким могућностима ученика по избору наставника.
– шест вокализа
– четири песме старих мајстора
– две песме класичара и романтичара
– две песме српских и словенских
композитора
/
1) две вокализе различитог карактера
2) једна арија старог мајстора
3) једна песма по слободном избору
(класичара, романтичара, српског или
совенског композитора)
Испитни програм се изводи напамет, на
оригиналном језику
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

4.2.11. Упоредни клавир
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Упоредни клавир - соло певање омш

Корелација:

солфеђо

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
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I
индивидуални
35
1
45 минута

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
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4.Програми наставних предмета – основна школа

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

2.Школе (етиде,
композиције
слободног стила)

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;
-рад на развоју
интeрeсoвaња и
љубави према
инструменту и
музици код ученика,

Исходи – по нивоима
Ученик:
за основни ниво:
– описује својим
са тачним тоновима
речима делове
и
правилним
клавира и начин
прсторедом
у
добијања тона на
спором темпу;
клавиру;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
– правилно седи за
правилним
клавиром;
прсторедом и јасном
-свира скале до
артикулацијом
у
четири повисилице
умереном темпу;
и једне снизилице у
за напредни ниво:
размаку једне
са тачним тоновима,
октаве, у
правилним
четвртинама, у
прсторедом, јасном
паралелном и
артикулацијом
и
супротном правцу
динамичким
од истог тона.
нијансирањем
у
Дурски трозвук
брзом темпу.
разложено и
истовремено –
основни положај и
два обртаја
трогласно у
четвртинама
– Ученик:
за основни ниво:
примењује
са тачним тоновима
основне елементе
и
правилним
нотне
прсторедом
у
писмености у
спором темпу;
свирању и чита
за средњи ниво:
нотни текст у
са тачним тоновима,
виолинском и бас
правилним
кључу;
прсторедом и јасном
– препознаје
артикулацијом
у
основне ознаке
умереном темпу;
за темпо,
за напредни ниво:
динамику,
са тачним тоновима,
понављање,
правилним
артикулацију и
прсторедом, јасном
описује их
артикулацијом и
својим речима;
динамичким
– Примењује
нијансирањем у
различита
одговарајућем
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
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.

Исходи – по нивоима
темпу.

музичка
изражајна
средства у складу
са карактером
музичког дела;
– самостално свира
кратке композиције
напамет;
самостално и уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука.

Литература:
– Једна од почетних школа за клавир – Томсон, Јела Кршић, Николајев
– Бајер: Школа за клавир – од вежбе 85 и даље
– Диверноа: Етиде оп. 76 – основне вежбе за клавир
– Черни: Оп. 599, Оп. 453 оп. 139, I свеска
– Гњесина: Клавирска абецеда, избор
– Лешхорн: Мелодичне етиде оп. 192, избор
М. Лили Петровић Школица за клавир Ниво А и Ниво Б Обраде и аранжмани познатих
мелодија и друге композиције примерене узрасту и способностима ученика.
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
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– лествице и трозвуци по програму
тридесет композиција – вежбе, етиде и
разни комади
1. Једна лествица по избору;
2. Једна етида;
Две композиције различитог карактера.
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Упоредни клавир - соло певање омш
II

индивидуални
35
1
45 минута
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4.Програми наставних предмета – основна школа
солфеђо

Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

2. Етиде

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира
за основни ниво:
најмање 4 дурске
са тачним тоновима
и 2 молске скале
и
правилним
у осминама у
прсторедом
у
размаку две
спором темпу;
октаве,
за средњи ниво:
паралелно.
са тачним тоновима,
Трозвуци,
правилним
разложено и
прсторедом и јасном
истовремено, у
артикулацијом
у
размаку две
умереном темпу;
октаве –
за напредни ниво:
завршетак
са тачним тоновима,
секстакордом.
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом
и
динамичким
нијансирањем
у
брзом темпу.
Ученик:
за основни ниво:
-чита течно нотни
чита нотни текст
текст у виолинском у виолинском и
и бас кључу;
бас кључу,
– препознаје и
препознаје
примењује
ознаке за темпо,
основне законе
динамику,
метрике, слаб и
артикулацију уз
јак део такта;
помоћ
– самостално и/или
наставника у
по потреби уз
спором темпу.
помоћ наставника
за средњи ниво:
контролише
Чита нотни текст
квалитет звука;
уз малу помоћ
– повезује
наставника,
прсторедне групе
свира у
подметањем и
умереном темпу,
пребацивањем
поштујући
палца уз слушну
прсторед,
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Наставна тема

3. Полифоне
композиције

324

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
контролу
динамику,артику
самостално и уз
лацију.
помоћ наставника;
за напредни
– развија спретност
ниво:
целокупног апарата
Анализира и
уз помоћ
свира
наставника;
самостално,
користи
динамичка
нијансирања и
артикулацију.
Свира
самостално
напамет
композиције у
одговарајућем
темпу.
Повезује знања
са другим
предметима.
учествује у јавним
наступима
Рад на извођачкој
Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
– уочава у нотном
Чита тачне ноте и
вежбање полифоних тексту и примени у
прсторед, као и
композиција;
извођењу акценте;
правилно вођење
рад на усавршавању – учествује на јавним гласова уз помоћ
техничких и
наступима у школи
наставника
у
музичких елемената и ван ње;
спором темпу.
и развоју музичког
– критички
за средњи ниво:
укуса ученика;
вреднује изведене
Чита тачне ноте
рад на подстицању
композиције у
и прсторед, као и
извођачких
односу на техничку
правилно вођење
способности
припремљеност и
гласова
ученика и примени
музичку
поштујући
различитих
освешћеност;
динамику и
артикулација,
– самостално вежба
артикулацију у
динамике у
по плану који је
умереном темпу
зависности од стила
утврдио са
уз мале сугестије
и карактера
наставником;
наставника.
композиције;
– критички прати
за напредни
сопствени развој;
ниво:
– користи носиоце
Анализира и
звука за слушање
свира
музике;
самостално
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

4. Цикличне
композиције

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
-Интерпретира
напамет
стилски композицију полифоне
тачно, ритмично и у композиције,пош
датом темпу са
тује тачан
тачном динамиком и прсторед,
артикулацијом;
правилно води
уочава принцип
гласове ,
имитације и јасно
поштује
издваја гласове
динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује
знања са другим
предметима.

Рад на усавршавању -Ученик:
техничких и
– чита течно нотни
музичких елемената текст у виолинском
и развоју музичког
и бас кључу;
укуса ученика;
– описује својим
рад на подстицању
речима и свира
извођачких
основне елементе
способности
музичке форме:
ученика и примени
мотив, реченица,
различитих
облик песме,
артикулација,
облик сонатине;
динамике у
– користи педал у
зависности од стила
делима
и карактера
једноставније
композиције;
фактуре;
-рад на развоју
– уочава у нотном
љубави према
тексту и примењује
инструменту и
у извођењу акценте;
музици код ученика, – чује и примењује
кроз индивидуално
више динамичких
музичко искуство
нивоа
којим се подстиче
пиајанисимо,
развијање моторичке мецопијано,
флексибилности и
фортисимо,
осетљивости,
мецофорте;
креативности,
– јасно
естетског
дистанцира у
сензибилитета, као и свом извођењу
оспособљавање и
мелодијску
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Учествује у јавним
наступима.
за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз
помоћ
наставника
у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте
и прсторед,
поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу
уз сугестије
наставника.
за напредни
ниво:
Анализира и
свира
самостално
заједно, напамет
сонатине,
поштује тачан
прсторед,
правилно води
гласове ,
Самостално
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Наставна тема

5. Комади
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Циљеви - садржаји
мотивисање ученика
за самосталан јавни
наступ и наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
линију од
користи
пратње;
динамичко
-самостално и/или
нијансирање,
по потреби уз
артикулацију,
помоћ наставника
свира у
контролише
одговарајућем
квалитет звука;
темпу,
– самостално,
контролише тон,
изражајно свира
примењује
композиције
коришћење
напамет;
педала, критички
– учествује на јавним
прати свој развој.
наступима у школи
Повезује знања
и ван ње;
са другим
-Интерпретира
предметима.
стилски композицију Учествује у јавним
тачно, ритмично и у наступимa.
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на усавршавању Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита течно нотни
са тачним тоновима
музичких елемената текст у виолинском и правилним
и развоју музичког
и бас кључу;
прсторедом;
укуса ученика;
– описује својим
за средњи ниво:
рад на подстицању
речима и свира
са тачним тоновима,
извођачких
основне елементе
правилним
способности
музичке форме:
прсторедом, јасном
ученика и примени
мотив, реченица,
артикулацијом и
различитих
облик песме,
макро динамиком;
артикулација,
облик сонатине;
за напредни ниво:
динамике у
– користи педал у
са тачним тоновима,
зависности од стила
делима
правилним
и карактера
једноставније
прсторедом, јасном
композиције;
фактуре;
артикулацијом и
-рад на развоју
– Уочава у нотном
динамичким
љубави према
тексту и примењује нијансирањем
инструменту и
у извођењу акценте;
музици код ученика, – чује и примењује
кроз индивидуално
више динамичких
музичко искуство
нивоакојим се подстиче
пиајанисимо,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
развијање моторичке
флексибилности и
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за самосталан јавни
наступ и наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
– осмишљава уз
помоћ наставника
и примењује
различита музичка
изражајна
средства у
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално и/или
по потреби уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– развија и испољава
самопоуздање у
току јавног наступа;
поштује договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
изводи је у складу са
тим

Литература:
– Јела Кршић: Клавирска читанка за други разред
Ханон за почетнике
– Диверноа: Оп. 176
– Лемоан: Дечије етиде оп. 37
– Гњесина: Мале етиде, I део
– Беренс: Оп. 70
– Черни: Оп. 139, 24 етиде
– М. Живковић: Међумурје мало, Текла вода Карашица
– Ј. С. Бах: Мале композиције, избор лакших
– Хендл: Избор композиција у редакцији Јеле Кршић
– Избор сонатина: Ванхал, Хаслингер, Плејел, Бетовен, Хор, Рајнеке, Кулау, Клементи.
Сонатине домаћих аутора и других композитора одговарајуће тежине
– Збирка „Наши композитори за младе пијанисте”
– З. Христић: Тачкице
– Р. Петровић: Игра, Циркус за мичиће, Украјинска игра
– С. Хофман: Две басне
– Б. Предић: Прича моје лутке
– М. Тајчевић: За мале
– В. Миланковић: Дечје приче, 25 мијатура за I и II разред
– Избор лаких композиција (Просвета, Београд)
– Шуман: Оп. 68
– Гречанинов: Оп. 99
– Гедике: Оп. 36
– Гурлит: Оп. 82
– Раули: Оп. 36 и 37
– Б. Барток: За децу – Клавирска музика за почетнике, Ми крокосмос I, избор
– Мајкапар: 24 лаке композиције оп. 16
– Кабалевски: Оп. 30
– Скот: Кутија играчака
Друге композиције одговарајуће тежине.

лествице и акорди по програму;
осам композиција по слободном избору од
чега обавезно 3 виртуозног карактера
(етиде);
– две полифоне композиције;
једна цела сонатина и један до два става из
различитих со натина или варијације.
Програм смотри
–
–

Обавезни минимум програма:

Смотра:
328
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Једна лествица по слободном избору;
2. Једна етида;
Две композиције по слободном избору.
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
1.

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Упоредни клавир - соло певање омш
III

Корелација:

солфеђо

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби,
транспоновање
лакших мотива.

индивидуални
35
1
45 минута

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.
Исходи – по нивоима
Вежбе за: правилно за основни ниво:
низање тонова,
са тачним тоновима
изједначавање
и
правилним
удара, учвр
прсторедом
у
шћивање прстију,
спором темпу;
различиту
за средњи ниво:
артикулацију.
са тачним тоновима,
- Ученик свира
правилним
најмање 4 дурске
прсторедом и јасном
скале (које нису
артикулацијом
у
рађене у II разреду) умереном темпу;
у распону две
за напредни ниво:
октаве у осминама
са тачним тоновима,
паралелно и
правилним
супротно, као и у
прсторедом, јасном
распону три октаве
артикулацијом
и
у осминским
динамичким
триолама,
нијансирањем
у
паралелно.
брзом темпу.
-Најмање 2
молске скале у
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2. Етиде
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
распону две
октаве,
паралелно.
Хроматске
скале у распону
две октаве,
паралелно.
Трозвук
четвороглас
но кроз две
октаве
разложено.
Читање с
листа
лаганих
вежби,
одвојено и
заједно.
– транспонује
хроматски лакше
мотиве или
реченице;
Рад на усавршавању – свира с листа
за основни ниво:
техничких и
лакше вежбе са обе
чита нотни текст
музичких елемената руке или одвојено
у виолинском и
и развоју музичког
уз помоћ
бас кључу,
укуса ученика;
наставника;
препознаје
рад на подстицању
– јасно разликује и
ознаке за темпо,
извођачких
доследно изводи
динамику,
способности
различите врсте
артикулацију уз
ученика и примени
удара;
помоћ
различитих
– примени више
наставника у
артикулација,
динамичких нијанси спором темпу.
динамике у складу
у свирању;
за средњи ниво:
са датом
– негује културу
Чита нотни текст
композицијом;
тона;
уз малу помоћ
наставника,
свира у
умереном темпу,
поштујући
прсторед,
динамику,артику
лацију.
за напредни
ниво:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

3. Полифоне
композиције

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
Анализира и
свира
самостално,
користи
динамичка
нијансирања и
артикулацију.
Свира
самостално
напамет
композиције у
одговарајућем
темпу.
Повезује знања
са другим
предметима.
учествује у јавним
наступима
Рад на извођачкој
Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
– уочава у нотном
Чита тачне ноте и
вежбање полифоних тексту и примени у
прсторед, као и
композиција;
извођењу акценте;
правилно вођење
рад на усавршавању – учествује на јавним гласова уз помоћ
техничких и
наступима у школи
наставника
у
музичких елемената и ван ње;
спором темпу.
и развоју музичког
– критички
за средњи ниво:
укуса ученика;
вреднује изведене
Чита тачне ноте
рад на подстицању
композиције у
и прсторед, као и
извођачких
односу на техничку
правилно вођење
способности
припремљеност и
гласова
ученика и примени
музичку
поштујући
различитих
освешћеност;
динамику и
артикулација,
– самостално вежба
артикулацију у
динамике у
по плану који је
умереном темпу
зависности од стила
утврдио са
уз мале сугестије
и карактера
наставником;
наставника.
композиције;
– критички прати
за напредни
-рад на развоју
сопствени развој;
ниво:
љубави према
– користи носиоце
Анализира и
инструменту и
звука за слушање
свира
музици код ученика, музике;
самостално
кроз индивидуално
-Интерпретира
напамет
музичко искуство
стилски композицију полифоне
којим се подстиче
тачно, ритмично и у композиције,пош
развијање моторичке датом темпу са
тује тачан
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4. Цикличне
композиције
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Циљеви - садржаји
флексибилности и
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за самосталан јавни
наступ и наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
тачном динамиком и прсторед,
артикулацијом;
правилно води
уочава принцип
гласове ,
имитације и јасно
поштује
издваја гласове
динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује
знања са другим
предметима.

Учествује у јавним
наступима.
Рад на усавршавању -Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита и свира течно
Чита тачне ноте и
музичких елемената с листа са обе руке
прсторед,
и развоју музичког
или одвојено;
динамику,
укуса ученика;
– повезује знање
артикулацију уз
рад на подстицању
из теорије музике
помоћ
извођачких
са елементима
наставника
у
способности
интерпретације;
спором темпу.
ученика и примени
– препознаје период
за средњи ниво:
различитих
настанка одређене
Чита тачне ноте
артикулација,
композиције;
и прсторед,
динамике и
– спретно изводи
поштујући
регистара у
технички захтевније динамику и
зависности од стила
композиције;
артикулацију у
и карактера
– самостално
умереном темпу
композиције;
хармонизује
уз сугестије
-рад на развоју
једноставан
наставника.
љубави према
тематски материјал; за напредни
инструменту и
– Појашњава
ниво:
музици код ученика, конструкцију
Анализира и
кроз индивидуално
дела и
свира
музичко искуство
објашњава
самостално
којим се подстиче
значења термина
заједно, напамет
развијање моторичке музичке форме;
сонатине,
флексибилности и
– својим речима
поштује тачан
осетљивости,
објашњава и
прсторед,
креативности,
користи
правилно води
естетског
одговарајуће врсте
гласове ,
сензибилитета, као и меморије;
Самостално
оспособљавање и
– учествује на јавним
користи
мотивисање ученика наступима у школи
динамичко
за самосталан јавни
и ван ње;;
нијансирање,
наступ и наставак
– негује културу
артикулацију,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
уметничког
школовања.

5. Комади

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од стила
и карактера
композиције;
-рад на развоју
љубави према

Исходи – по нивоима
тона;
свира у
– критички прати
одговарајућем
сопствени развој
темпу,
и самостално
контролише тон,
опредељује
примењује
средства за
коришћење
његово
педала, критички
побољшање;
прати свој развој.
– самостално вежба
Повезује знања
по плану који је
са другим
утврдио
предметима.
– поштује
Учествује у јавним
договорена
наступимa.
правила понашања
при слушању и
изво- ђењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
-Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Ученик:
за основни ниво:
– чита и свира течно
са тачним тоновима
с листа са обе руке, и правилним
или одвојено;
прсторедом;
– Препознаје период
за средњи ниво:
настанка одређене
са тачним тоновима,
композиције;
правилним
– спретно изводи
прсторедом, јасном
технички захтевније артикулацијом и
композиције;
макро динамиком;
– самостално
за напредни ниво:
хармонизује
са тачним тоновима,
једноставан
правилним
тематски материјал; прсторедом, јасном
– Појашњава
артикулацијом и
конструкцију
динамичким
дела и
нијансирањем
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Циљеви - садржаји
инструменту и
музици код ученика,
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.

Исходи – по нивоима
објашњава
значења
термина музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће врсте
меморије;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
изво- ђењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
-Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове

Литература:
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка
– Лемоан: Дечје етиде оп. 37
– Черни: Оп. 849, избор
– Бертини: 25 етида оп. 100, избор
– Диверноа оп. 176
– Гедике: Оп. 32 и 47, број 5, 6 и 8
– Лак: Оп. 172
Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мале композиције
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Хендл: Избор композиција, у редакцији Јеле Кршић Друге композиције
одговарајуће тежине.
– Клементи, Дијабели, Кулау, Дусик, Хајдн (лакше) као и сонати- не домаћих и других
аутора одговарајуће тежине.
– Гњесина: Тема и шест малих варијација
– Кабалевски оп. 51: Варијације Еф дур
– Сорокин: Тама са варијацијама амол
– Кулау: Варијације Гедур
– Кршић и Шишмановић: Збирка Наши композитори за младе пијанисте
– Логар, Рајичић и Илић: За мале клавиристе
– Рајичић: Дечја збирка, избор
– Тајчевић: Дјеци и I мала свита
– Душан Радић: Рондино
– Р. Мац: Стара ура игра полку
– Чајковски: Албум за младе, оп. 39, избор
– Шуман: Албум за младе, оп. 68, избор
– Б. Барток: Деци, Микрокосос II
– Гречанинов: Дечја књига оп. 98
– О. Шин: Од јутра до сумрака
– Шите: Из веселог дечјег доба, избор
– Хајдн: Мале игре, избор
– Моцарт: 14 дечјих композиција
– Скот: Животиње, избор
– Сарауер: Слике из дечјег доба
– Хачатуријан: Андантино
– Лутославски: 12 малих комада
– Мајкапар оп. 33: Минијатуре
– Вилалобос: Изабрани лаки комади
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
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Раули: 19 малих комада, избор
Поцоли: Мали комади
–

лествице и акорди по програму;
6 композиција по слободном избору од
чега обавезно 3 виртуозног карактера
(етиде);
– две полифоне композиције;
два става из различитих сонатина или
варијације и један став или два циклуса
варијација.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
1. Једна лествица по слободном избору;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Један став сонатине;
Једна композиција по слободном избору.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
–
–

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Упоредни клавир - соло певање омш
IV

Корелација:

Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице
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индивидуални
33
1
45 минута

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

Исходи – по нивоима
-Ученик свира
за основни ниво:
дурске скале кроз
са тачним тоновима
четири октаве у
и
правилним
шеснаестинама, у
прсторедом
у
паралелном
спором темпу;
кретању.
за средњи ниво:
Молске скале
са тачним тоновима,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Етиде

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

Исходи – по нивоима
кроз четири
правилним
октаве у
прсторедом и јасном
осминама, у
артикулацијом
у
паралелном
умереном темпу;
кретању.
за напредни ниво:
Хроматске скале
са тачним тоновима,
кроз четири октаве у правилним
шеснаестинама, у
прсторедом, јасном
пара- лелном
артикулацијом
и
кретању.
динамичким
Велико разлагање нијансирањем
у
трозвука (арпеђо) у брзом темпу.
осминама, кроз две
октаве. Доминантни
и
умањени
септакорд (арпеђо)
у осминама, кроз
две октаве.
– Ученик:
за основни ниво:
чита и свира течно с чита нотни текст
листа са обе руке,
у виолинском и
или одвојено;
бас кључу,
– примењује
препознаје
различите начине
ознаке за темпо,
решавања
динамику,
техничких и
артикулацију уз
музичких захтева
помоћ
приликом
наставника у
свирања;
спором темпу.
– спретно изводи
за средњи ниво:
технички захтевније Чита нотни текст
композиције;
уз малу помоћ
– учествује на јавним
наставника,
наступима у школи
свира у
и ван ње;
умереном темпу,
– критички
поштујући
вреднује изведене
прсторед,
композиције у
динамику,артику
односу на техничку
лацију.
припремљеност и
за напредни
музичку
ниво:
освешћеност;
Анализира и
– негује културу
свира
тона;
самостално,
– критички прати
користи
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Наставна тема

3. Полифоне
композиције
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
сопствени развој
динамичка
и самостално
нијансирања и
опредељује
артикулацију.
средства за
Свира
његово
самостално
побољшање;
напамет
– самостално вежба
композиције у
по плану који је
одговарајућем
утврдио
темпу.
– поштује
Повезује знања
договорена
са другим
правила понашања
предметима.
при слушању и
учествује у јавним
извођењу музике;
наступима
-користи носиоце
звука за слушање
музике.
Рад на извођачкој
Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
– спретно изводи
Чита тачне ноте и
вежбање полифоних технички захтевније прсторед, као и
композиција;
композиције;
правилно вођење
рад на усавршавању – јасно разликује
гласова уз помоћ
техничких и
врсте украса и
наставника
у
музичких елемената може да одсвира
спором темпу.
и развоју музичког
различите врсте
за средњи ниво:
укуса ученика;
трилера;
Чита тачне ноте
рад на подстицању
– учествује на јавним
и прсторед, као и
извођачких
наступима у школи
правилно вођење
способности
и ван ње;
гласова
ученика и примени
– критички
поштујући
различитих
вреднује изведене
динамику и
артикулација,
композиције у
артикулацију у
динамике у
односу на техничумереном темпу
зависности од стила
ку припремљеност
уз мале сугестије
и карактера
и музичку
наставника.
композиције;
освешћеност;
за напредни
Развијање
– негује културу
ниво:
способности
тона;
Анализира и
ученика за
– критички прати
свира
повезивање овог
сопствени развој
самостално
предмета са главним и самостално
напамет
предметом који
опредељује
полифоне
ученик изучава
средства за
композиције,пош
његово
тује тачан
побољшање;
прсторед,
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Цикличне
композиције

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од стила
и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са главним
предметом који
ученик изучава
-рад на развоју
љубави према

Исходи – по нивоима
– самостално вежба
правилно води
по плану који је
гласове ,
утврдио
поштује
– поштује
динамику,
договорена
артикулацију,
правила понашања
темпо.Повезује
при слушању и
знања са другим
изво- ђењу музике;
предметима.
користи носиоце
звука за слушање
Учествује у јавним
музике.
наступима.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу са
тим
-Ученик:
за основни ниво:
– чита и свира течно
Чита тачне ноте и
с листа са обе руке, прсторед,
или одвојено;
динамику,
– спретно изводи
артикулацију уз
технички захтевније помоћ
композиције;
наставника
у
– учествује на јавним
спором темпу.
наступима у школи
за средњи ниво:
и ван ње;;
Чита тачне ноте
– негује културу
и прсторед,
тона;
поштујући
– критички прати
динамику и
сопствени развој
артикулацију у
и самостално
умереном темпу
опредељује
уз сугестије
средства за
наставника.
његово
за напредни
побољшање;
ниво:
– самостално вежба
Анализира и
по плану који је
свира
утврдио
самостално
– поштује
заједно, напамет
договорена
сонатине,
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Наставна тема

5. Комади
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Циљеви - садржаји
инструменту и
музици код ученика,
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.

Исходи – по нивоима
правила понашања
поштује тачан
при слушању и
прсторед,
изво- ђењу музике;
правилно води
користи носиоце
гласове ,
звука за слушање
Самостално
музике.
користи
Интерпретира
динамичко
стилски композицију нијансирање,
тачно, ритмично и у артикулацију,
датом темпу са
свира у
тачном динамиком и одговарајућем
артикулацијом;
темпу,
осећа карактер
контролише тон,
композиције и
примењује
изводи је у складу са коришћење
тим
педала, критички
прати свој развој.
Повезује знања
са другим
предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
Рад на усавршавању Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита и свира течно
са тачним тоновима
музичких елемената с листа са обе руке, и правилним
и развоју музичког
или одвојено;
прсторедом;
укуса ученика;
– спретно изводи
за средњи ниво:
рад на подстицању
технички захтевније са тачним тоновима,
извођачких
композиције;
правилним
способности
– својим речима
прсторедом, јасном
ученика и примени
објашњава и
артикулацијом и
различитих
користи
макро динамиком;
артикулација,
одговарајуће врсте
за напредни ниво:
динамике и
меморије;
са тачним тоновима,
регистара у
– учествује на јавним
правилним
зависности од стила
наступима у школи
прсторедом, јасном
и карактера
и ван ње;
артикулацијом и
композиције;
– критички
динамичким
Развијање
вреднује изведене
нијансирањем
способности
композиције у
ученика за
односу на техничку
повезивање овог
припремљеност и
предмета са главним музичку
предметом који
освешћеност;
ученик изучава
– негује културу
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4.Програми наставних предмета – основна школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
-рад на развоју
тона;
љубави према
– критички прати
инструменту и
сопствени развој
музици код ученика, и самостално
кроз индивидуално
опредељује
музичко искуство
средства за
којим се подстиче
његово
развијање моторичке побољшање;
флексибилности и
– самостално вежба
осетљивости,
по плану који је
креативности,
утврдио
естетског
– поштује
сензибилитета, као и договорена
оспособљавање и
правила понашања
мотивисање ученика при слушању и
за самосталан јавни
изво- ђењу музике;
наступ и наставак
користи носиоце
уметничког
звука за слушање
школовања.
музике.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу са
тим

Литература:
– Черни: Оп. 849 избор етида
– Кршић и Ранковић: Збирка за савлађивање техничких про блема I и II свеска
– Беренс: Оп. 61, избор
– Лешхорн: Оп. 38I избор
Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми – избор
– Хендл: Избог композиција, у редакцији Јеле Кршић Друге композиције
одговарајуће тежине.
– Хајдн Сонатине
(редакција Кршић и Шишма новић)
Друге сонатине или сонате одговарајуће тежине.
– С. Рајичић: Мала свита
– Славенски: Игре и песме са Балкана I и II свеска, избор лакших
– В. Мокрањац: Мала свита
– Кршић и Шишмановић: Наши композитори за младе пијанисте Друга дела одговарајуће
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема
Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
тежине.
– Менделсон: Песме без речи, избор
– Григ: Лирски комади, избор
– Прокофјев: Музика за децу
– Дебиси: Мали црнац
– Дусик: Матине
– Мартину: Лутке, избор лакших
– Душкин: Краљ вилењака, Вашар
– Чимароза: Сонате, избор
– Кабалевски: Оп. 27
– Лутославски: Народне мелодије
– Б. Барток: За децу, Микрокосмос III и IV свеска
Пинтарић и Станковић: Композиције за клавир, избор Аранжмани и обраде разних
познатих мелодија за клавир
лествице и акорди по програму;
6 композиција по слободном избору од
чега обавезно 3 виртуозног карактера
(етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина или
варијације и један став или два циклуса
варијација;– једна композиција домаћег
аутора.лествице и акорди по програму;
– 6 композиција по слободном избору од
чега обавезно 3 виртуозног карактера(етиде)
– две полифоне композиције;
два става из различитих сонатина или
варијације и један став или два циклуса
варијација;– једна композиција домаћег
аутора.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Један став сонатине;
Једна композиција по слободном избору.
Обавезна два јавна наступа у току године
–
–

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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5.Средње музичко образовање и васпитање

5. СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
5.1. НАСТАВНИ ОДСЕЦИ
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац, у оквиру подручја рада Култура,
уметност и јавно информисање, има два одсека за ученике средње школе, ВОКАЛНОИНСТРУМЕНТАЛНИ и ТЕОРЕТСКИ одсек, у трајању школовања од 4 године. На оба
одсека настава траје четири године и остварује се на матерњем, српском језику. У
зависности од избора одсека ученици се опредељују за један од два могућа образовна
профила:
1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – класичне музике
Одсек: ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ
Главни предмет је инструмент или певање.
У оквиру овог одсека у нашој школи изучавају се следећи инструменти: клавир, виолина,
виола, виолончело, хармоника, гитара, флаута, кларинет, труба и соло певање
2. МУЗИЧКИ САРАДНИК – теоретичар
Одсек: ТЕОРЕТСКИ
Главни предмет је солфеђо.
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5.2. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
Одсек: вокално – инструментални; образовни профил: музички извођач класичне
музике
разред
назив предмета

I

II

III

укупно

IV

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

српски језик и књижевност

3

105

3

105

3

105

3

96

12

411

први страни језик - енглески

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

други страни језик-италијански

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

информатика
историја са историјом културе и
цивилизације
биологија

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

2

70

2

70

1

35

5

175

2

70

2

70

физика

2

70

2

70

1

35

2

70

социологија

1

35

психологија

2

70

филозофија

2

64

2

64

физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

веронаука / грађанско васпитање
главни предмет–инструмент или
соло певање
солфеђо

1

35

1

35

1

35

1

32

4

137

3

105

3

105

3

105

3

99

12

414

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

теорија музике

1

35

1

35

музички инструменти

1

35

1

35

хармонија

3

контрапункт
историја музике са упознавањем
миузичке литературе
музички облици

105

2

70

2

66

7

241

2

70

2

66

4

136

1

35

3

105

2

66

6

206

1

35

1

35

2

66

4

136

1

35

1

33

2

68

1

33

1

33

етномузикологија
национална историја музике
камерна музика

1

35

1

35

2

70

2

66

6

206

oркестар / хор

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

читање с` листа

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

упоредни клавир (сем за клавиристе)

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

kорепетиција (само за клавиристе)

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

УКУПНО

31

1085

31

1085

36

1260

36

1174

134

4604
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Одсек: теоретски; образовни профил: музички сарадник – теоретичар
разред
назив предмета

I

II

III

укупно

IV

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

српски језик и књижевност

3

105

3

105

3

105

3

96

12

411

први страни језик - енглески

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

други страни језик-италијански

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

информатика
историја са историјом културе и
цивилизације
биологија

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

2

70

2

70

1

35

5

175

2

70

2

70

физика

2

70

2

70

1

35

2

70

социологија

1

35

психологија

2

70

филозофија

2

64

2

64

физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

веронаука / грађанско васпитање

1

35

1

35

1

35

1

32

4

137

солфеђо – главни предмет

3

105

3

105

3

105

3

99

12

414

теорија музике

1

35

1

35

музички инструменти

1

35

1

35

хармонија

3

контрапункт
историја музике са упознавањем
музичке литературе
музички облици

105

2

70

2

66

7

241

2

70

2

66

4

136

1

35

3

105

2

66

6

206

1

35

1

35

2

66

4

136

1

33

1

33

национална историја музике
етномузикологија

1

35

1

33

2

68

клавир

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

хор

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

2

70

2

66

4

136

1

35

2

70

дириговање
свирање хорских партитура

1

35

аудиовизуелна техника

2

66

2

66

увод у компоновање

2

66

2

66

37

1207

126

4322

УКУПНО

27

945

28

980

34
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5.3. 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;
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.
Табеларни приказ организације наставе
облик наставе

индивидуална настава
клавир

виолина

назив предмета

виола
виолончело
гитара
хармоника

356

групна настава

разредна настава

читање с листа

српски језик и
књижевност

корепетиција
свирање хорских
партитура
камерна музика
солфеђо
теорија музике
хармонија
музички облици
контрапункт

енглески језик

италијански језик
филозофија

увод у компоновање

историја са историјом
културе и цивилизације

дириговање

социологија
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облик наставе

индивидуална настава

флаута

групна настава
историја музике
национална историја
музике
етномузикологија

труба

музички инструменти
аудио – визуелна
техника
оркестар

соло певање

хор

упоредни клавир

грађанско васпитање

клавир то

веронаука

кларинет

разредна настава

физичко васпитање

психологија

физика
рачунарство и
информатика
биологија

5.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА И СМОТРИ
У средњој музичкој школи полажу се следећи испити:
– пријемни;
– годишњи;
– разредни;
– поправни;
– матурски.
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.
Пријемни испит полаже се у јунском испитном року.
Садржај пријемног испита:
Вокално-инструментални одсек - испит се полаже из два дела:
1. инструмент-соло певање;
2. солфеђо са теоријом (усмени испит).
Теоретски одсек - испит се полаже из три дела:
1. Усмени испит из солфеђа;
2. Писмени испит, солфеђо - диктат;
3. Писмени испит - тест из теорије музике.
Годишњи испити се полажу на крају наставног периода текуће школске године, из
предмета за које је то предвиђено наставним планом и програмом.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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„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.
“(Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно
информисање,„Просветни гласник РС“ 9/93, 4/96, 10/13);
Годишњи испит полажу и ученици који убрзано напредују у два испитна рока. У
јануарском испитном року полажу испите разреда у који су уписани, а испите из наредног
разреда у јунском или августовском испитном року. Годишњи испит могу полагати и
ученици који су у раскораку општеобразовне и стручне наставе, с тим да могу у току две
године школовања завршити четири разреда општеобразовне наставе.
Табеларни приказ годишњих испита по образовним профилима и разредима
образовни
профил

I

II

III

IV

музички извођач
класичне музике

главни
предмет,
теорија музикe

главни предмет,
камерна музика,
солфеђо, упоредни
клавир

главни предмет,
камерна музика

солфеђо,
хармонија

музички
сарадник теоретичар

солфеђо,
теорија музике

солфеђо, клавир

солфеђо, хармонија,
контрапункт,
дириговање

контрапункт,
дириговање,
клавир

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од
трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма
за тај разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано
више од трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну
оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици
завршног разреда у јунском и августовском року.
Поправни испит се полаже по правилима које прописује Закон о средњој школи.
Матурски испит у средњој музичкој школи ученици полажу:
За образовни профил извођач класичне музике, матурски испит се састоји из писменог
задатка из српског језика - матерњег језика, и из испита из главног предмета.
За образовни профил музички сарадник . теоретичар матурски испит се састоји из
писменог задатка из српског језика - матерњег језика, и из писменог и усменог испита за
предмете хармонија и солфеђо.
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају
школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и
остварују се на основу школског програма.
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5.5. ЦИЉЕВИ СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви наставе у музичкој школи су:
 Оспособљавање ученика за јавне наступе, сваку врсту јавне презентације,
самостално, као и у различитим ансамблима;
 Иновативна корелација међу одсецима у слободном садржају наставе;
 Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности
слуха, ритма, музичке меморије;
 Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и
изражајним
могућностима одабраног инструмента (ученика који су одабрали певање – са
својствима људског гласовног апарата);
 Овладавање техникама свирања на одабраном инструменту (за ученике певања –
вокалном техником);
 Упознавање са агогичким знацима и значењем универзалних музичких изражајних
средстава (темпа, ритма, метра, динамике, артикулације, акцентуације);
 Усвајање вештина течног читања и писања нота у разним кључевима, као
континуиран рад на развоју вештине свирања или певања Prima vista;
 Усвајање знања из области музичке теорије и историје;
 Стицање самосталности у процесу учења вежбања;
 Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике, развијање и
профилирање естетских музичких критеријума;
 Развијање афирмативних етичких ставова у односу на општељудске вредности,
националну и светску културну баштину, значај музичке уметности у светској
култури, професију музичара и важност његове улоге у друштву;
 Успостављање веза и комуникације са локалном заједницом и њихово
информисање о активностима школе преко свих доступних електронских и
писаних средстава;
OЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
Након и за време остваривања процеса учења, очекује се да ће ученици моћи да:
 усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
 науче како да уче и да користе свој ум;
 овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у
свет рада;
 идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креативно мишљење;
 раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
 одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
 прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;
 ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и
симболичким средствима;
 ефикасно и критички користе научна и технолошка знања, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних
проблема разумеју да нису изоловани.
покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају
предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању
успеха.
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6. ПРОГРАМИ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА – СРЕДЊА
ШКОЛА
6.1. ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА СТРУЧНЕ НАСТАВЕ
6.1.1. Теорија музике
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. НОТНО ПИСМО
И ТОНСКИ
СИСТЕМ

Циљеви - садржаји
Дефинисање појма
звука и његових
чиниоца
Овладавање
техникама за
записивање и
читање свих особина
звука (трајања,
висине, јачине, боје)
Указивање на значај
усвајања техника
прецизног
записивања и
читања музичког
дела, имајући у виду
временску, пролазну
природу музике из
које произилази
неопходност да се
она стално изнова

Теорија музике
I
групни
70
2
45 минута
Солфеђо, инструмент
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Дефинише појам
за основни ниво:
звука и објашњава
набраја основне
разлику између
компоненте звука;
звука и тона
препознаја трајања
Набраја основне
тонова и пауза;
компоненте звука
записује и чита
Дефинише и
ознаке за јачину
демонстрира
звука;
правилну (парну и
дефинише појам
непарну) и
тонског система и
неправилну поделу
његову октавну
ритмичких јединица поделу;
Записује и чита
записује и чита
нотне знаке за
лакше тонске низове
различита временска у различитим
трајања тонова и
кључевима и
пауза
октавама
Записује и чита
за средњи ниво:
ознаке за јачину
дефинише појам
звука као и ознаке за звука и објашњава
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2. РИТАМ И
МЕТРИКА

362

Циљеви - садржаји
изводи, репродукује,
а самим тим и
потребу да запис
мора бити егзактан и
јасан
Повезивање
усвојених знања са
градивом других
наставних предмета,
првенствено солфеђа
и инструмента
Стварање
квалитетне теоријске
основе која ће
олакшати и
побољшати
извођачку праксу

Исходи – по нивоима
боју звука
разлику између
Дефинише појам
звука и тона;
тонског система и
дефинише појам
његову октавну
тонског система и
поделу
његову октавну
Дефинише улогу
поделу;
линијског система
именује тонске
као средства за
кључеве и бечежи
одређивање
њихове основне
релативног,
тонове у линијски
међусобног одоса
систем;
тонских висина
записује и чита
Класификује,
тонске низове тежег
именује и препознаје садржаја у
тонске кључеве, и
различитим
позицонира њихове
кључевима и
основне тонове у
октавама
линијском систему
за напредни ниво:
Дефинише појам и
дефинише и
улогу предзнака у
демонстрира
нотном писму
правилну (парну и
Записује и чита
непарну) и
тонове у различитим неправилну поделу
кључевима и
ритмичких јединица;
октавама
записује и чита
нотне знаке за
различита временска
трајања тонова и
пауза
дефинише улогу
линијског система;
течно и лако чита и
записује све тонове у
различитим
кључевима и
октавама
Упознавање ученика Дефинише појам и
за основни ниво:
са појмом ритма и
улогу ритма у
дефинише појам и
метра, као и и
изградњи музичког
улогу ритма;
њиховом
тока
препознаје
неизоставном
Дефинише и
хомофону и
улогом у изградњи
препознаје
полифону
музичког дела
равномерни и
структуру;
Дефинисање
неравномеран ритам препознаје појаву
међусобног односа
и његове појавне
предтакта, узмаха и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
ритма и метрике, и
њихове интеграције
у сложенију,
органску целину
метро-ритам
Упознавање ученика
са различитим
облицима
органицације
ритмичког тока,
многобројним
могућностима
обликовања
ритмичких линија
Упознавање ученика
са врстама тактова,
дистрибуцијом
нагласака у њима и
начином њиховог
повременог
померања

3. ИНТЕРВАЛИ

Дефинисање појма
интервала и његове
улоге као основног
градивног елемента

Исходи – по нивоима
видове при
непотпуног такта
анализирању
за средњи ниво:
примера из
дефинише и
литературе
препознаје
Препознаје
равномеран и
комплементаран
неравномеран ритам;
ритам
дефинише и
Дефинише и
препознаје
препознаје
хомофону и
хомофону и
полифону фактуру;
полифону фактуру
дефинише и
Дефинише појам и
упоређује појам
улогу метрике у
метра и ритма;
музици, упоређујући дефинише и
међусобни однос
препознаје појаву
метра и ритма
предтакта, узмаха и
Дефинише појам
непотпуног такта
такта и нагласка и
за напредни ниво:
препознаје
дефинише појам и
ритмичке,
улогу ритма;
мелодијске и
приликом
мотивске нагласке
анлизирања примера
Дефинише појам и
из литературе уочава
улогу и препознаје
разлику измежу
појаву предтакта,
равниомерног и
узмаха и непотнуних неравномерног
тактова
ритма;
препознаје
комплементаран
ритам;
препознаје
хомофону и
полифону фактуру у
примерима из
литературе;
дефинише појам
такта и нагласка и
препознаје
ритмичке,
мелодијске и
мотивске нагласке
Дефинише појам
за основни ниво:
интервала и врши
дефинише појам
њихову
интервала и врши
класификацију
поделу према врсти,
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4. ЛЕСТВИЦЕ
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Циљеви - садржаји
мелодије и
хармоније
Класификовање
интервала по врсти,
величини и
звучности
Дефинисање појма
хроматског и
дијатонског
полустепена и целог
степена
Упознавање ученика
са хроматским
преображајем
интервала и
њиховим
енхармонизмом као
и појмовима обртаја
и инверзије
интервала
Дефинисање појма
консонантности и
дисонантности и
начина разрешења
дисонантних
интервала

Исходи – по нивоима
према врсти,
величини и сазвучју;
величини и сазвучју; гради интервале до
гради све интервале октаве на основним
на задатим тоновима тоновима
Упоређује
за средњи ниво:
интервалске односе
гради интервале
дијатонског и
преко октаве на
хроматског
основним тоновима;
полустепена и целог препознаје и
степена
демонстрира обртаје
Дефинише и
интервала;
препознаје обртаје
уочава разлику
као и инверзију
између консонанци и
интервала
дисонанци
Дефинише појам
за напредни ниво:
консонанце и
гради интервале на
дисонанце и врши
дијатонским и
класификацију
хроматским
интервала по
тоновима (преко
звучности
октаве);
Дефинише,
упоређује
препознаје и
интервалске односе
демонстрира начине дијатонског и
разрешења
хроматског
дисонантних
полустепена и целог
интервала
степена;
дефинише,
препознаје и
демонстрира начине
разрешења
дисонантних
интервала
Дефинисање појма
Дефинише појам
за основни ниво:
лествице и њихова
лествице и разликује набраја и гради све
класификација
појам лествичног
дурске и молске
Дефинисање
ступња и степена
лествице;
елемената лествице
Набраја и препознаје познаје принцип
(ступањ, степен,
тетрахорде у нотном низања лествица по
полустепен,
тексту
кватрном и
тетрахорд)
Дефинише,
квинтном кругу;
Упознавање ученика препознаје и гради
дефинише елементе
са грађом дурских и све врсте дурских и
лествице( ступањ,
молских лествица,
молских лествица
степен, полустепен);
њиховим
Дефинише,
за средњи ниво:
природним,
препознаје и гради
набраја и гради све
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Наставна тема

5. АКОРДИ

Циљеви - садржаји
хармонским и
мелодијским
варијантама,
транцпозицијама по
квартном и
квинтном кругу
Упознавање ученика
са модалним
лествицама и
њиховим
аутентичним и
плагалним видовима
Упознавање ученика
са лествицама
специфичне грађе
(пентатонска,
целостепена,
умањена, фолклорне
лествице)
Класификација
хроматских лествица
Дефинисање појма
акорда и
класификација
према градивном
интервалу од којег
су изграђени
Упознавање са
врстама и
структуром акорада
терцне грађеосновним обликом и
обртајима
квинтакорда,
септакорда,
нонакорда,
дијатонски и
хроматски тип
Одређивање
многостраности
квинтакорда и
септакорда
Информативно
упознавање са
акордима

Исходи – по нивоима
модалне лествице,
дурске и молске
лествице
лествице;
специфичне грађе
препознаје и гради
као и хроматске
тетрахорде;
Упоређује и уочава
дефинише и
сличности и разлике препознаје
у структури
лествичну основу
различитих
модалних лествица;
лествичних низова
за напредни ниво:
Дефинише и
препознаје
препознаје
лествичну основу у
лествичну основу
анализи примера из
мелодије у анализи
литературе;
примера из
гради лествице
литературе
специфичне грађе
као и хроматске
лествице;
уочава сличности и
разлике различитих
лествичних низова
Дефинише појам
акорда и врши
класификацију
акорада према
њиховој грађи
Набраја и гради
квинтакорде и
септакорде
дијатонског типа и
њихове обртаје на
задатим тоновима
Одређује
мнгостраност
квинтакорада и
септакорада
дијатонског типа у
дурским и молским
лествицама
Препознаје и
дефинише облик и
вртсу акорда у
нотном тексту
Упоређује структуру
акорда и одређује
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за основни ниво:
набраја и гради
квинтакорде
дијатонског типа на
основним тоновима;
набраја и гради
обртаје дијатонских
квинаткорада на
основним тоновима;
одређује
многостраност
дурског и молског
квинаткорда
за средњи ниво:
дефинише појам
акорда;
гради квинтакорде и
септакорде на свим
тоновима као и
њихове обртаје;
одређује
многостраност
квинаткорада и D7
за напредни ниво:
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6. ТОНАЛИТЕТ

366

Циљеви - садржаји
комплексније грађе
(акорди терцног
склопа са додатим
дисонанцама,
кластери, двоструки
и вишеструки
акорди)

Исходи – по нивоима
сличности и разлике гради све типове
Дефинише однос
дијатонских и
консонантних и
хроматских акорада
дисонантних
на основним и
акорада у односу на хроматским
музички стил
тоновима;
познаје структуру
акорада терцне грађе
(квинтакорд,
септакорд,
нонакорд);
одређује
многостраност
квинтакорда и
септакорда;
познаје акорде
комплексније грађе
(акорди терцног
склопа са додатим
дисонанцама,
кластери, двоструки
и вишеструки
акорди)
Дефинисање појма
Дефинише однос
за основни ниво:
тоналитета,
лествице и
дефинише појам
тоналности и
тоналитета,
тоналитета;
атоналности
упоређује их и
набраја хармонске
Упознавање ученика уочава сличности и
функције;
са међусобним
разлике
дефинише појам
односима
Набраја хармонске
каденце;
тоналитета,
функције, дефинише препознаје промене
степеном њихове
њихову улогу
тоналитета
сродности, као и
Дефинишу
за средњи ниво:
начинима промене
припадност
дефинише улогу
тоналитета
лествичних акорада хармонских
Дефинисање појма и одређеним
функција;
улоге каденце
хармоснким
одређује тонални
Развијање
функцијама
центар у анализи
способности да се
Одређује хармонске примера из
усвојена знања
функције и тонални литературе;
усмере ка
центар у анализи
набраја све врсте
истраживању
примера из
каденци и познаје
музичког садржаја и литературе
њихову улогу
будућој анализи
Дефинише појам и
за напредни ниво:
музичког дела
улогу каденце,
дефинише однос
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7.ОЗНАКЕ И
СКРАЋЕНИЦЕ
ЗА: ДИНАМИКУ,
ТЕМПО,
АГОГИКУ,
АРТИКУЛАЦИЈУ
И
ОРНАМЕНТИКУ

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
набраја врсте
лествице и
каденци
тоналитета као и
Препознаје промене припадност
тоналитета
лествичних акорада
одређеним
хармонским
функцијама;
активно учествује у
анализи примера из
литературе, одређује
тонални центар и
каденце
Упознавање ученика Набраја, именује,
за основни ниво:
са значењем
препознаје и
набраја, именује и
различитих ознака,
дефинише различите препознаје ознаке и
израза и скраћеница ознаке, изразе,
изразе за динамику,
којим се обележавају скраћенице за
темпо и
динамика, темпо,
динамику, темпо,
артикулацију;
агогика и
артикулацију и
за средњи ниво:
артикулација
агогику
набраја и препознаје
Указивање на значај Дефинише појам и
ознаке, изразе и
познавања и
улогу орнамента
скраћенице за
правилног читања
Врши
динамику, темпо,
наведених ознака и
класификацију
артикулацију и
скраћеница у циљу
орнамента према
агогику;
ближег одређивања
броју тонова и
дефинише појам и
карактера музичког
набраја све типове
улогу орнамента и
дела које се изводи
украса
учествује у анализи
Упознавање ученика Препознаје
истих
са појмом и улогом
орнаменте у нотном за напредни ниво:
орнаментике
тексту и уочава
врши класификацију
Повезивање
сличности и разлике орнамента према
усвојених знања са
броју тонова и
градивом других
набраја све типове
наставних предмета
украса;
у циљу побољшања
приликом анализе
извођачке праксе
нотног текста,
препознаје
орнаменте и уочава
сличности и разлике;
познаје правилну
интерпретацију
орнамента у
зависности од
његове врсте
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Наставна тема
Циљеви - садржаји
Литература:
Марко Тајчевић: Основна теорија музике
Дејан Деспић: Теорија музике

Исходи – по нивоима

ГОДИШЊИ ИСПИТ
ПИСМЕНИ ДЕО: Израда теста
УСМЕНИ ДЕО: Три питања из целокупног пређеног градива

6.1.2. Музички инструменти
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Основни
појмови о звуку

368

Циљеви садржаји
Дефинисање звука
и његових
чинилаца.
Упознавање
ученика са
особинама звука.
Дефинисање
трајања, јачине,
висине и боје
звука.Дефинисање
и изградња
аликвотног низа.
Уочавање разлика
између природног
и темперованог

Музички инструменти
I
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике, историја музике,
музички облици, настава инструмента,
оркестар, хор, физика
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Усмено пропитивање, тест и слушни тест
Исходи – по нивоима
ученик наводи основне
појмове и законитости
акустике; дефинише
појам звука и тона;
наводи и образлаже
особине тона;
дефинише аликвотни
низ и набраја редом
тонове аликвотног низа
од задатих тонова

за основни ниво:
ученик прави разлику
између шума и тона;
дефинише тон
за средњи ниво:
ученик дефинише шум
и тон; дефиниче и
објашњава особине
звука; гради аликвотни
низ од тонова Ц, Ф и Г;
дефинише камерни
тон; прави разлику
између природног и
темперованог
штимовања
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. Подела
музичких
инструмената

Циљеви садржаји
штимовања.

Класификација
музичких
инструмената на
жичане, дувачке и
удараљке као и
њихова даља
потподела.
Упознавање са
општим начелима
стварања звука на
инструментима.

Исходи – по нивоима

ученик врши поделу
инструмената на
жичане инструменте,
дувачке инструменте и
удараљке; уочава
разлике између
гудачких, трзаних и
ударних жичаних
инструмената;
разликује дрвене и
лимене дувачке
инструменте као и
удараљке са одређеном
и неодређеном
висином; познаје
општа начела добијања
звука на различитим
инструментима.
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за напредни ниво:
ученик дефинише шум
и тон; дефиниче и
објашњава особине
звука; гради аликвотни
низ од било ког тона;
дефинише камерни
тон; прави разлику
између природног и
темперованог
штимовања; дефинише
и објашњава звучне
таласе, рефлексију
звука и резонанцу
звука
за основни ниво:
ученик зна да изврши
класификацију
музичких
инструмената
за средњи ниво:
ученик зна да изврши
класификацију
музичких
инструмената;
упоређује, проналази
сличности и разлике
међу музичким
инстриментима;
образлаже особине
инструмената
за напредни ниво:
ученик зна да изврши
класификацију
музичких
инструмената;
упоређује, проналази
сличности и разлике
међу музичким
инстриментима;
образлаже особине
инструмената;
јасна му је техника
стварања звука на
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Наставна тема

3. Жичани
инструменти

370

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Подела жичаних
инструмената на
гудачке, трзане и
ударне
инструменте.
Упознавање
ученика са
историјским
развојем
гудачких, трзаних
и ударних
жичаних
музичких
инструмената.
Упознавање са
грађом,
извођачком
техником и
литературом
жичаних
инструмената.
Упознавање са
звучном бојом
жичаних
инструмената.

различитим типовима
инструмената
ученик именује жичане за основни ниво:
инструменте и
ученик именује жичане
образлаже поделу на
инструменте и
гудачке, трзане и
образлаже поделу на
ударне; наводи грађу
гудачке, трзане и
сваког жичаног
ударне
инструмента; разликује за средњи ниво:
жице и штимовање
ученик именује жичане
гудачких
инструменте и
инструмената; описује образлаже поделу на
потезе и позиције на
гудачке, трзане и
виолини, виоли,
ударне; наводи грађу
виолончелу и
сваког жичаног
контрабасу; наводи и
инструмента; разликује
описује специфичне
жице и штимовање
облике извожења;
гудачких
дефинише и уочава
инструмената; описује
разлику између
потезе и позиције на
природних и
виолини, виоли,
вештачких флажолета, виолончелу и
наводи њихову
контрабасу; наводи и
примену; описује
описује специфичне
начин добијања тона на облике извожења;
трзаним
дефинише и уочава
инструментима-харфа, разлику између
гитара, чембало,
природних и
мандолина, тамбура;
вештачких флажолета,
описује клавир као
наводи њихову
ударни жичани
примену; описује
инструмент са
начин добијања тона на
клавијатуром;
трзаним
анализира и разликује
инструментима -харфа,
особине тона сваког
гитара, чембало,
жичаног инструмента;
мандолина, тамбура;
препознаје жичане
описује клавир као
инструменте на
ударни жичани
слушном тесту;
инструмент са
анализира нотацију за
клавијатуром
сваки жичани
за напредни ниво:
инструмент
поред свега наведеног
у претходна два нивоа,
ученик препознаје
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Дувачки
инструменти

Циљеви садржаји

Подела дувачких
инструмената на
дрвене и лимене
дувачке
инструменте и
дувачке
инструменте са
мехом.
Упознавање
ученика са
историјским
развојем дувачких
музичких
инструмената.
Упознавање са
грађом,
извођачком
техником и
литературом
дувачких
инструмената.
Упознавање са
звучном бојом
дувачких
инструмената.

Исходи – по нивоима
жичане инструменте на
слушном тесту;
анализира нотацију за
сваки жичани
инструмент; коригује
задати нотни текст за
одређени жичани
инструмент;
идентификује
извођачки или
технички проблем у
задатку и предвиђа
решење проблема;
током слушања
аналитички размишља
и упоређује жичане
инструменте
ученик именује и
за основни ниво:
образлаже поделу на
ученик именује и
дрвене, лимене и
образлаже поделу на
дувачке инструменте са дрвене, лимене и
мехом; наводи и
дувачке инструменте са
описује грађу дувачких мехом;
инструмената; описује за средњи ниво:
начин добијања тона на ученик именује и
сваком дувачком
образлаже поделу на
инструменту;образлаже дрвене, лимене и
систем предувавања;
дувачке инструменте са
образлаже
мехом; наводи и
транспозицију на
описује грађу дувачких
кларинету као и
инструмената; описује
регистарске варијанте
начин добијања тона на
кларинета; описује
сваком дувачком
систем вентила и
инструменту;образлаже
предувавања код
систем предувавања;
лимених дувача;
образлаже
описује штимовање
транспозицију на
лимених дувача;
кларинету као и
познаје историјски
регистарске варијанте
развој дувачких
кларинета; описује
инструмената;
систем вентила и
анализира тон
предувавања код
дувачких инструмената лимених дувача;
и слушно распознаје
описује штимовање
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
сваки дувачки
инструмент; анализира
нотацију дувачких
инструмената

5. Удараљке

372

Упознавање са
поделом на
удараљке са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
Дефинисање и
упознавање
опнозвучних,
металозвучних и
дрвозвучних
удараљки.
Упознавање
ученика са
историјским
развојем
музичких
инструмената из
групе удараљки.
Упознавање са
грађом,
извођачком
техником и

лимених дувача;
познаје историјски
развој дувачких
инструмената
за напредни ниво:
поред наведених
исхода у основном и
средњем нивоу ученик
анализира тон
дувачких инструмената
и слушно распознаје
сваки дувачки
инструмент; анализира
нотацију дувачких
инструмената ; током
слушања аналитички
размишља и упоређује
дувачке инструменте;
коригује задати нотни
текст за одређени
дувачки инструмент
ученик именује
за основни ниво:
удараљке и образлаже
ученик именује
поделу на удараљке са удараљке и образлаже
одређеном висином
поделу на удараљке са
тона и ударањке са
одређеном висином
неодређеном висином
тона и ударањке са
тона; дефинише и
неодређеном висином
описује опнозвучне,
тона
металозвучне и
за средњи ниво:
дрвозвучне удараљке;
дефинише и описује
наводи и описује грађу опнозвучне,
удараљки; описује
металозвучне и
начин добијања тона на дрвозвучне удараљке;
свим врстама
наводи и описује грађу
удараљки; анализира
удараљки; описује
тон и боју удараљки;
начин добијања тона на
слушно распознаје
свим врстама удараљки
сваки инструмент из
анализира тон и боју
групе удараљки;
удараљки; познаје
анализира нотацију
историјски развој
удараљки; уочава
удараљки; анализира
примену сваког
нотацију удараљки;
инструмента из групе
уочава примену сваког
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

6.
Инструментални
ансамбли

Циљеви садржаји
литературом
музичких
инструмената из
групе удараљки.
Упознавање са
звучном бојом
удараљки.
Упознавање са
нотацијом
удараљки.

Дефинисање и
упознавање
инструменталних
ансамбала
(камерни саставигудачки, дувачки,
мешовити;
гудачки оркестар,
дувачки оркестар;
симфонијски
оркестри-„а дуе“,
„а тре“, „ а
кватро“; ансамбли
некласичног
састава).
Дефинисање
партитуре. Рад на
анализи партитура
и
инструменталних
деоница.
Развијање
способности
упоређивања
група
инструмената и
њихове улоге у
оркестру.

Исходи – по нивоима
удараљки; познаје
историјски развој
удараљки

ученик наводи, именује
и описује различите
инструменталне
ансамбле; слушно
распознаје класичне и
некласичне
инструменталне
ансамбле; повезује и
уочава настанак
класичних и
некласичних састава
кроз историју;
анализира партитуре
камерних састава као и
симфонијских
оркестара, уз аудио
снимак; уочава
примену групе
инструмената и
појединачних
инструмената у
оркестру; аналитички
размишља и упоређује
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инструмента из групе
удараљки;
за напредни ниво:
поред наведених
исхода у основном и
средњем нивоу ученик
анализира тон сваког
инструмента из групе
удараљки; слушно
распознаје различите
удараљке; током
слушања аналитички
размишља и упоређује
инструменте из групе
удараљки
за основни ниво:
ученик дефинише и
врши класификацију
инструменталних
ансамбала
за средњи ниво:
ученик дефинише и
врши класификацију
инструменталних
ансамбала; именује и
описује камерне
саставе ( гудачки трио,
дуо, квартет, квинтет и
секстет, дувачки
квинтет, клавирски
дуо, трио, квартет и
квинтет); разликује џез
ансамбле, блех
ансамбле и друге
ансамбле некласичног
састава; именује и
описује симфонијски
оркестар ( „а дуо“, „а
тре“, „ а кватро“)
за напрени ниво:
поред наведених
исхода у основном и
средњем нивоу ученик
анализира партитуре
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Наставна тема

7. Електрични
инструменти

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Дефинисање и
упознавање са
електричним
инструментима.
Упознавање са
Мартеноовим
таласима.
Историјски развој
електричних
инструмената.
Улога
«електрике» у
електричним
инструментима.

камерних састава као и
симфонијских
оркестара, уз аудио
снимак; уочава
примену групе
инструмената и
појединачних
инструмената у
оркестру; аналитички
размишља и упоређује
ученик рзликује
за основни ниво:
електричне
дефинише и набраја
инструменте намењене електричне
за извођење уживо и и
инструменте
за лабораторијски
за средњи ниво:
снимак; именује
ученик рзликује
инструменте намењене електричне
живом извођењу;
инструменте намењене
именује лабораторијске за извођење уживо и и
инструменте; описује
за лабораторијски
начине добијања звука; снимак; именује
анализира звук
инструменте намењене
електричних
живом извођењу;
инструмената
именује лабораторијске
инструменте;
за напредни ниво:
ученик рзликује
електричне
инструменте намењене
за извођење уживо и и
за лабораторијски
снимак; именује
инструменте намењене
живом извођењу;
именује лабораторијске
инструменте; описује
начине добијања звука;
анализира звук
електричних
инструмената

Литература:
Литература:
-Музички инструменти, за средње музичке школе, Дејан Деспић
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6.Програми наставних предмета-средња школа
-Вишегласни аранжмани, Дејан Деспић

6.1.3. Хармонија
Хармонија
Музички извођач – класичне музике;
Музички сарадник – теоретичар

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

II

групни
105
3
солфеђо, теорија музике, музичко облици,
контрапункт, главни предмет – инструмент,
Корелација:
камерна музика, историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније;
Упознавање строгог и слободог хармонског става; Упознавање ванакордских тонова;
Развој акордских веза; Развој промене тоналитета; Развој на препознавању и анлизи
различитих хармонских стилова.
Задаци:Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније; Развој
способности рада у слободном хармонском ставу; Рад на употреби ванакордских тонова;
Рад на савладавању акордских веза; Рад на савладавању промене тоналитета (дијатонска,
хроматска модулација, енхармонска модулација); Рад на препознавању и анлизи
различитих хармонских стилова.
Начини провере: усмено испитивање; израда задатака на табли; израда домаћих задатака;
свирање задатака на клавиру; писмене вежбе и задаци.
Наставна тема
1. Строги
хармонски став

Циљеви садржаји
•Упознавање
ученика са
појмом и
улогом
хармоније као
компоненте
музичког дела
•Упознавање
ученика са
карактеристика
ма и
особеностима
строгог и

основни
Препознаје и
разликује
строги и
слободни
хармонски став;
идентификује
гласове у
строгом
хармонском
ставу;

Исходи
средњи
Одређује обим
гласова;
категорише
гласове према
њиховој
позицији
(горњи и доњи;
спољашњи и
унутрашњи);
поставља
акорде у
четворогласном
ставу;
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напредни
Конструише
акорде према
задатом
положају
(терцни,
квинтни и
октавни) и
према слогу
(уски, широки и
мешовити);
поставља
квинтакораде
главних
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Наставна тема

2.Квинтакорди
главних
ступњева

376

Циљеви садржаји
слободног
хармонског
става
•Дефинисање
поделе и обима
гласова у
строгом
четворогласном
хармонском
ставу
•Постављање
акорада
главних
ступњева у
четворогласном
хармонском
ставу
•Позиционирањ
е квинтакорада
главних
ступњева у
тоналитету и
дефинисње
њихових
међусобних
односа
•Упознавање
ученика са
модалитетима и
специфичности
ма акордских
веза, као и
забрањеним
кретањима
гласова у
акордским
везама
•Упознавање
ученика са
начинима
промене
положаја и
слога акорада

основни

Препознаје
акорде главних
ступњева;
именује видове
кретања два
гласа;
објашњава
начине
везивања
акорада главних
ступњева;

Исходи
средњи
препознаје
фактуру и
уочавају
разлике у
испољавању
акордских веза
између строгог
и слободног
хармонског
става.

Примењује
строго,
слободно и
полуслободно
везивање
акорада;
препознаје
забрањена
кретања при
изради
задатака;
спроводи
лиценцију
вођице;

напредни
ступњева у
различитим
акордским
положајима и
слоговима у
четворогласној
фактури строгог
хармонског
става, писано и
на клавиру.

Конструише
акорде у
задацима са
задатим
сопраном;
предвиђа даљи
ток задатка;
примењује
мелодијске
скокове у
оквиру исте
хармоније (сва
три начина);
упоређује
различита
решења истог
задатка и
развијају
критички однос
према могућим
решењима
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема
3. Тоналитет и
функције
акорада

4. Квинтакорди
споредних
ступњева

Циљеви садржаји
•Упознавање
ученика са
појмом
тоналитета и
тоналности,
детерминисање
система тонске
гравитације и
испољавања
функционалних
односа унутар
њега
•Дефинисање
појма и улоге
каденце као
хармонског
обрта који у
најсажетијем
виду афирмише
тоналитет, и
њена
класификација
•Увођење
каденцирарајућ
ег
квартсекстакор
да у акордски
фонд,
одређивање
његове улоге и
функционалне
припадности

Исходи
основни
средњи
Препознаје
Конструише
тоналитет
каденце у
задатка и
задацима;
његове главне и препознаје
споредне
каденце у
ступњеве;
примерима из
дефинише појам литературе;
и врсте каденци; демонстрира
употребу
каденцирајућег
квартсекстакор
да;

•Позиционирањ
е квинтакорада
споредних
ступњева као
заменика
акорада
главних
ступњева и

Именује
квинтакорде
споредних
ступњева;
класификује
квинтакорде
споредних
ступњева према

Конструише
квинтакорде
споредних
ступњева са
правилним
удвајањем
тонова;
примењује
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напредни
Препознаје и
дефинише
функционалне
односе у
тоналном
систему,
oдређују
латентну
хармонију
мелодије
бирајући
логичан след
хармонских
функција који
произилази из
закономерности
које намеће
тонална
гравитација;
употребљава
каденцирајући
квартсекстакорд
као средство
интензивирања
хармонске
динамике у
каденци;
слушно опажа и
свирају на
клавиру
једноставније
каденце у
различитм
почетним
акордским
положајима.
Комбинује
квинтакорде
главних и
споредних
ступњева;
предвиђа
хармонски ток у
складу са
377
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Наставна тема

5. Секстакорди

378

Циљеви садржаји
одређивање
праваца
њиховог
гравитирања
унутар
тоналнофункционалних
односа
•Развијање
свести ученика
о утицају
функционалне
припадности
акорда на
удвајање
тонова у њему,
избор акордске
везе и место и
време његове
употребе

•Упознавање
ученика са
појмом,
функционалном
припадношћу,
начином
употребе и
међуакордским
везама
секстакорада
главних и
споредних
ступњева

основни
квинтакордима
главних
ступњева које
заступају;

Разликује
квинтакорде и
секстакорде;
артикулише
правилно
удвајање тонова
код
секстакорада;

Исходи
средњи
везивање
квинтакорада
споредних
ступњева са
главним
ступњевима;

напредни
задатим гласом;
проширује
каденце
(потпуну
аутентичну)
употребом
споредних
ступњева;
хармонизује
задату мелодију
у сопрану
користећи
квинтакорде
свих ступњева,
анализирајући
интервалске
покрете у
мелодији при
одабиру
функција и
акордских веза;
свираа на
клавиру
проширене
каденцирајуће
обрте који
укључују и
квинтакорде
споредних
ступњева.
Успоставља
Процењује
узајамне односе тренутак
секстакорада са употребе
осталим
секстакорада;
трозвуцима;
прави редослед
логички
квинтакорада и
користи
секстакорада у
секстакорде у
складу са
задацима са
логиком
задатим
хармонског
сопраном;
тока; разматра
кретање задатог
гласа да би
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема

6.
Квартсекстако
рди

Циљеви садржаји
•Развијање
свести ученика
о значају
коришћења
секстакорада у
циљу
обогаћења
акордског
фонда и
интезивирања
хармонске
прогресије, и
посебно у
логичном
развоју
мелодијске
линије
најнижег гласа

•Дефинисање
појма
квартсекстакор
да и
упознавање са
поделом
квартсекстакор
ада у
зависности од
начина
употребе
•Формирање
јасне представе
о

основни

Исходи
средњи

Препознаје и
описује врсте
квартсекстакора
да (обртајни и
случајни
квартсекстакорд
и); указује на
правилно
удвајање
тонова;

Примењује све
врсте
квартсекстакор
ада у
хармонском
задатку;
обележава
квартсекстакор
де на правилан
начин;
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напредни
дошао до
најадекватнијег
решења;
при
хармонизацији
сопрана врши
анализу
интервалског
кретања у
мелодији,
идентификују
потенцијалне
проблеме у
вођењу гласова
и иѕбегавају
забрањена
кретања
коришћењем
секстакорада
свих ступњева,
истовремено
водећи рачуна
да коришћењем
обртаја изграде
мелодичну
линију баса;
свира на
клавиру каденце
које укључују
секстакорде.
Конструише
хармонски ток
употребом свих
врста трозвука;
процењује
погодност
употребе
квартсекстакора
да у задацима;
при
хармонизацији
сопрана
препознају
карактеристичн
379
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Наставна тема

7. Септакорди

380

Циљеви садржаји
специфичности
одређивања
функционалне
припадности
квартсекстакор
ада у
фигуративном
или обртајном
контексту
појављивања, и
прављење
дистинкције
између
ефективне и
дисонанце по
схватању
•Упознавање
ученика са
појмом и
поделом
септакорада
•Дефинисање
начина
употребе и
функционалне
припадности
главних
септакорада и
њихових
обртаја

основни

Препознаје и
описује врсте
септакорада;
разликује
септакорде
главних од
септакорада
споредних
ступњева;

Исходи
средњи

Одређује врсте
септакорада
према
ступњевима у
тоналитетима;
логички
примењује
септакорде
главних
ступњева у
задацима;

напредни
е мелодијске
покрете који су
погодни за
употребу
одговарајућих
квартсекстакора
да.

Проширује
каденце
употребом
септакорада и
њихових
обртаја;
оживљава
хармонски ток
логичном
употребом
трозвука и
четворозвука;
при одабиру
решења за
хармонизацију
сопрана,
користе
одговарајуће
обртаје
септакорада у
циљу логичног
развоја
мелодијске
линије баса;
свирају на
клавиру
проширене
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема

8. Ванакордски
тонови

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи

напредни
каденце са
употребом
септакорада.
•Упознавање
Препознаје
Примењује све Налази најбоље
ученика са
врсте
четири врсте
решење када се
појмом,
ванакордских
ванакордских
појаве
врстама и
тонова, кратко
тонова;
ванакордски
улогом
описује начин
групише
тонови у
ванакордских
примене и улогу ванакордске
задацима са
тонова у
ванакордских
тонове у оквиру задатим
изградњи
тонова;
једне
сопраном;
музчког дела
хармонске
креира складан
•Развијање
функције;
мелодијски и
свести ученика
хармонски ток;
о значају
упоређује
примене
различита
ванакордских
решења истог
тонова, не само
задатка и
у фигуративном
развија
контексту, већ
критички однос
и као чиниоца
према могућим
мелодијског
решењима
развоја,
при
средства
анализирању
обогаћења
примера из
акордског
литературе,
фонда и
идентификује
покретача
ванакордске
хармонске
тонова у
динамике
вишегласној
фактури, и
класификује их
по врсти, и
начину увођења
и разрешења.

Литература:
Мирјана Живковић: Хармонија за II разред средње музичке школе
Дејан Деспић: Хармонија са хармонском анализом
Дејан Деспић: Хармонска анализа
Дејан Деспић: Теорија музике
Властимир Перичић: Хармонија I део
Наставни предмет:

Хармонија
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Музички извођач – класичне музике;
Музички сарадник – теоретичар

Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

III

групни
70
2
солфеђо, теорија музике, музичко облици,
контрапункт, главни предмет – инструмент,
Корелација:
камерна музика, историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније; Упознавање
строгог и слободог хармонског става; Упознавање ванакордских тонова; Развој акордских
веза; Развој промене тоналитета; Развој на препознавању и анлизи различитих хармонских
стилова.
Задаци:Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније; Развој
способности рада у слободном хармонском ставу; Рад на употреби ванакордских тонова;
Рад на савладавању акордских веза; Рад на савладавању промене тоналитета (дијатонска,
хроматска модулација, енхармонска модулација); Рад на препознавању и анлизи
различитих хармонских стилова.
Начини провере: усмено испитивање; израда задатака на табли; израда домаћих задатака;
свирање задатака на клавиру; писмене вежбе и задаци
Наставна
тема
1.
Ванакордс
ки тонови
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Циљеви садржаји
•Упознавање
ученика са
појмом,
врстама и
улогом
ванакордских
тонова у
изградњи
музчкогдела
•Развијање
свести ученика
о значају
примене
ванакордских
тонова, не само
у фигуративном
контексту, већ
и као чиниоца

основни
Дефинише
појмове
ванакордских
тонова и наводи
њихове основне
карактеристике;
Решава
хармонске
задатке са
задатим
шифрованим
басом који
садрже
једноструке и
вишеструке,
дијатонске и
хроматске
ванакордске

Исходи
средњи
Анализира
могућност
употребе
ванакордских
тонова у складу
са логичним
функционалним
односима,
логичним
разрешењем
ванакордских
тонова и
избегавањем
забрањених
кретања

напредни
Упоређује
различита решења
истог задатка и
развија критички
однос према
могућим решењима;
У примерима из
литературе
рашчлањује
ванакордске тонове
у вишегласној
фактури и
класификује их по
врсти и начину
увођења и
разрешења
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
мелодијског
развоја,
средства
обогаћења
акордско
гфонда и
покретача
хармонске
динамике

2.
Споредни
четворозву
ци и
доминантн
и нонакорд

•Упознавање
ученика са
врстама
дијатонских
септакорада у
погледу њихове
структуре и
функционалне
јасности
•Дефинисање
контекста
употребе
споредних
септакорадака,
фигуративних и
секвентних
акорада
•Упознавање
ученика са
појмом и
начином
употребе
доминантног
нонакорда и
његових
обртаја, и
постављање
овогпетозвука у
четворогласном
ставу

3.
Алтерован

•Упознавање
ученика са

основни
тонова (
задржице,
пролазнице,
скретнице и
антиципације )

Исходи
средњи

Дефинише појам
септакорда и
класификују
септакорде на
главне и
споредне;
Именује
септакорде свих
ступњева и
њихове обртаје у
различитим
тоналитетима;
Лоцира
критичне тонове
у септакордима
и демонстрира
начине њиховог
разрешења

Конструише
хармонске
задатке са
коришењем
секвентних
модела који
садрже
споредне
септакорде и
њихове обртаје;
дефинише појам
доминантног
нонакорда и
контекст његове
употребе као
самосталног и
фигуративног
акорда;
одређује
доминантни
нонакорд и
његове обртаје у
четворогласном
ставу;
дефинише и
препознаје
критичне тонове
у доминантном
нонакорду и
демонстрира
начине њиховог
разрешења.
Дефинише појам Утврђује
алтерације и
критичне тонове
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напредни

Проширује
хармонски језик
употребом
доминантног
нонакорда и
његових обртаја при
хармонизацији
сопрана и решава
хармонске задатке
са задатим
шифрованим басом
који садрже
доминантни
нонакорд и његове
обртаје;
примењују
доминантни
нонакорд и његове
обртаје при
хармонизацији
сопрана и решавају
хармонске задатке
са задатим
шифрованим басом
који садрже
доминантни
нонакорд и његове
обртаје.

Анализира задату
мелодију у сопрану
383
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Наставна
тема
и акорди

Циљеви садржаји
појмом,
врстама и
начином
увођења и
разрешења
алтерованих
акорада
•Развијање
свести ученика
о значају
коришћења
алтерованих
акорадака
инструмента
интезивирања
хармонске
динамике у
циљу
екстензије
граница
тоналитета и
надградње
функционалних
односа у њему

4.
Дијатонск
а
модулациј
а

•Упознавање
ученика са
модалитетима
промене
тоналитета и
карактеристика
ма хармонскотоналних
средстава
иманентних
дијатонској
модулацији
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Исходи
основни
средњи
алтерованог
у алтерованим
акорда;
акордима и
Класификује
демонстрира
алтероване
начине њиховог
акорде на акорде разрешења;
дијатонског и
наводи примере
хроматског
разрешења
типа; именује
алтерованих
алтероване
акорада,
акорде и
укључујући
дефинише
варљива и
њихову
елиптична
структуру;
разрешења
асоцира склоп
вантоналних
алтерованог
доминанти и
акорда са
њихових
одабиром
заменика;препоз
његове
наје и користи
функције;
алтероване
акораде
дијатонског и
хроматског типа
при решавању
хармонских
задатака са
задатим
шифрованим
басом и у
анализи
примера из
литературе.
Именује видове Одређује место
промене
и начин
тоналитета;
промене
дефинише појам тоналитета и
сродности
идентификује
тоналитета и
нови тонални
класификује их
центар у
по наведеном
анализи
критеријуму;
примера из
препознаје
литературе;
заједничке
конструише
акорде на
хармонске

напредни
разматрајући њену
тоналну основу,
латентну
функционалност и
интрервалску
структуру, уочава
алтерације и
препознаје
карактеристична
кретања и
разрешења
алтерованих тонова,
која одређују избор
одговарајућег
алтерованог акорда
и акордске везе;
изводи различита
решења истог
задатка и развија
критички однос
према могућим
решењима;
Оживљава
проширене каденце
које садрже
алтероване акорде
свирањем на
клавиру

Анализира тоналну
основу и латентну
функционалност
мелодије у задацима
са задатим
сопраном, њен
облик, уочава
модулациони прелаз
у мелодији,
дефинише нови
тоналитет на основу
интервалског

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
•Развијање
свестиученика
о контексту
коришћења
дијатонске
модулације као
средства
интензивирања
тоналне
динамике у
функцији
формалноструктруралне
компоненте
музичког дела

Исходи
основни
средњи
основу
задатке са
сродности
задатим
тоналитета;
шифрованим
кратко описују
басом који
начин и средства укључују
извођења
промене
дијатонске
тоналитета у
модулације
целокупном
модулационом
амбитусу у
којем се
простире
дијатонска
модулација

напредни
кретања, нових
предзнака и
каденце,
идентификује
погодно место за
презначење акорда
и остваривње
дијатонске
модулације;
упоређује различита
решења истог
задатка и развија
критички однос
према могућим
решењима; креира
модулациони план
према задатим
тоналним
координатама и
врши промену
тоналног центра
помоћу средстава
дијатонске
модулације, усмено
и на клавиру.

Литература:
Мирјана Живковић: Хармонија за III и IV разред средње музичке школе
Дејан Деспић: Хармонија са хармонском анализом
Дејан Деспић: Хармонска анализа
Дејан Деспић: Теорија музике
Властимир Перичић: Хармонија II део
Испитни захтеви:
писмени испит:
а) хармонизација задатог сопрана са алтерацијама и дијатонским модулацијама
б) израда обележеног баса са алтерацијама и дијатонским модулацијама.
усмени испит:
а) три питања из целокупног пређеног градива
б) свирање једне модулације на клавиру.
Наставни предмет:
Образовни профил:

Хармонија
Музички извођач – класичне музике;
Музички сарадник – теоретичар
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Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

IV

групни
66
2
солфеђо, теорија музике, музичко облици,
контрапункт, главни предмет – инструмент,
Корелација:
камерна музика, историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније;
Упознавање строгог и слободог хармонског става; Упознавање ванакордских тонова;
Развој акордских веза; Развој промене тоналитета; Развој на препознавању и анлизи
различитих хармонских стилова.
Задаци:Развој улоге хармоније у музици; Развој основних елемената хармоније; Развој
способности рада у слободном хармонском ставу; Рад на употреби ванакордских тонова;
Рад на савладавању акордских веза; Рад на савладавању промене тоналитета (дијатонска,
хроматска модулација, енхармонска модулација); Рад на препознавању и анлизи
различитих хармонских стилова.
Начини провере: усмено испитивање; израда задатака на табли; израда домаћих задатака;
свирање задатака на клавиру; писмене вежбе и задаци
Наставна
тема
1.
Дијатонска
модулација
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Циљеви садржаји
•Упознавање
ученика са
модалитетима
промене
тоналитета и
карактеристикама
хармонскотоналних
средстава
иманентних
дијатонској
модулацији
•Развијање свести
ученика о
контексту
коришћења
дијатонске
модулације као
средства
интензивирања

основни
Описује видове
промене
тоналитета;
дефинише појам
сродности
тоналитета и
класификује их
по наведеном
критеријуму;
препознаје
заједничке
акорде на
основу
сродности
тоналитета;
описује начин и
средства
извођења
дијатонске
модулације

Исходи
средњи
Одређује место
и начин
промене
тоналитета и
идентификује
нови тонални
центар у
анализи
примера из
литературе;
решавају
хармонске
задатке са
задатим
шифрованим
басом који
укључују
промене
тоналитета у
целокупном

напредни
Упоређује
различита
решења истог
задатка и развија
критички однос
према могућим
решењима;
креира
модулациони
план према
задатим
тоналним
координатама и
врши промену
тоналног центра
помоћу
средстава
дијатонске
модулације,
усмено и на
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

2. Хроматска
модулација

3.

Циљеви садржаји
тоналне
динамике у
функцији
формалноструктруралне
компоненте
музичког дела
•Упознавање
ученика са
специфичностима
хроматске
модулације и
оспособљавање
за промену
тоналитета
помоћу свих
њених појавних
видова
•Утврђивање
дистинкција и
сличности са
дијатонском
модулацијом,
како у погледу
начина померања
тоналног центра,
тако и у погледу
модулационе
фреквенце,
опсега, и
позиционирања у
конструкцији
музичке форме

Дефинише појам,

основни

Исходи
средњи
модулационом
амбитусу у
којем се
простире
дијатонска
модулација;

Дефинише
појам, начин и
средства
извођења
хроматске
модулације;
лоцира тоналне
промене
хроматске
провенијенције
у текстуалној
анализи
музичких дела;
прави контраст
између
дијатонске и
хроматске
модулације,
идентификује
место и начин
употребе у
конструкцији
музичке форме;

Демонстрира
вршење
модулационог
процеса помоћу
средстава
хроматске
модулације
према задатом
тоналном
плану, усмено и
на клавиру
налази најбоље
решење у
хармонским
задацима са
задатим
шифрованим
басом који
укључују
промене
тоналитета
средствима
хроматске
модулације
(презначење
алтерованих
акорада,
промена склопа
акорада,
хроматске
терцне
сродности,
елиптичне
везе);

Дефинише

Спроводи

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

напредни
клавиру.

Оживљава
задату мелодију
у сопрану
анализирајући
њену тоналну
основу и
латентну
функционалност,
њен облик,
уочава
модулациони
прелаз у
мелодији,
дефинишe нови
тоналитет на
основу
мелодијског
кретања, нових
предзнака и
каденце,
препознаје
адекватно место
и средство
хроматске
модулације,
првенствено по
појави отворене
хроматике;
упоређује
различита
решења истог
задатка и
развијају
критички однос
према могућим
решењима.
Формулише
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Наставна
тема
Енхармонска
модулација

Циљеви садржаји
начин и средства
извођења
енхармонске
модулације;
Лоцира промене
тоналитета
настале као
последица
енхармонског
презначења
акорада и
идентификује
нови тонални
центар у
аналитичкотеоријском
приступу
музичким делима

4. Преглед
развоја
хармонских
стилова

•Упознавање
ученика са
најважнијим
обележјима и
средствима
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основни
појам
алтерације и
алтерованог
акорда;
класификује
алтероване
акорде на
акорде
дијатонског и
хроматског
типа; именује
алтероване
акорде и
дефинише
њихову
структуру;
препознаје
начине
енхармонске
модулације:

Наводи стилске
епохе и њихове
опште
карактеристике

Исходи
средњи
енхармонске
модулације као
инструмент
промене
тоналног центра
према задатом
тоналном
плану, усмено и
на клавиру;
комплетира
хармонске
задатке са
задатим
шифрованим
басом који
укључује
промене
тоналитета
средствима
енхармонске
модулације
(енхармонизам
умањеног
четворозвука,
малог дурског
септакорда,
тврдо умањеног
септакорда и
прекомерног
трозвука)

Дефинише
карактеристике
хармонског
језика
најважнијих

напредни
остале гласове у
задатку са
задатим
сопраном
анализирајући
тоналну основу
мелодије и
латентну
функционалност,
њен облик,
уочава
модулациони
прелаз у
мелодији,
дефинише нови
тоналитет на
основу
мелодијског
кретања, нових
предзнака и
каденце,
препознаје
адекватно место
и средство
енхармонске
модулације,
првенствено по
појави
енхармонске
замене тонова;
комбинује
различита
решења у оквиру
истог задатка и
развија критички
однос према
могућим
решењима
Закључује о
којој стилској
провенијенцији
се ради на
основу слушања
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

5.
Обнављање
и
утврђивање

Циљеви садржаји
хармонског
језика барока,
класике,
романтизма и
хармонских
стилова XX века
•Систематизација
целокупног
градива,
обнављање и
утврђивање
наставних
садржаја, њихово
повезивање у
логичку целину и
корелација са
сродним
предметима (
контрапункт,
музички облици,
теорија музике,
увод у
компоновање,
историја музике,
солфеђо,
инструмент)

основни

Резимира
целокупно
градиво из
хармоније;
репродукује
стечено знање
кроз практичан
рад:

Исходи
средњи
стилских епоха
и њихових
главних
представника
Успоставља
узајамни однос
теоријских
сазнања из
различитих
тематских
области и
користи их у
аналитичком
приступу и
решавању
хармонских
задатака;

напредни
и текстуалне
анализе
музичког дела

Разматра стечена
знања из
хармоније у
практичној
реализацији
наставних
садржаја на
другим
предметима.

Литература:
Мирјана Живковић: Хармонија за III и IV разред средње музичке школе
Дејан Деспић: Хармонија са хармонском анализом
Дејан Деспић: Хармонска анализа
Дејан Деспић: Теорија музике
Властимир Перичић: Хармонија II део
Испитни захтеви:
писмени испит:
а) хармонизација задатог сопрана са алтерацијама и свим врстама модулација,
б) израда обележеног баса са алтерацијама и свим врстама модулација.
усмени испит:
а) три питања из целокупног пређеног градива,
б) свирање једне модулације на клавиру.
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6.1.4. Контрапункт
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
Основи
вокалног
контрапункта

Циљеви садржаји
-Развијање
способности
за
сагледавањем
историјског
развоја
контрапункта

Двогласни
контрапункт

Развијање
способности
паралелног
вођења
две
мелодијске
линије
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Вокални контрапункт
III
групни
70
2
45 минута
теорија музике, хармонија, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
писмене вежбе и задаци, тестови, домаћи
задаци, анализа барокних полифоних
композиција

Исходи
основни
средњи
Ученик је у стању Ученик је у стању
да препозна и
да објасни и
дефинише
упореди
основне појмове
најважније
и правила везана појмове и
за ренесансни
правила везана за
вокални
ренесансни
контрапункт
вокални
контрапункт
Ученик је у стању Ученик је у стању
да препозна и
да разврста и
дефинише
упореди појмове
основне појмове
и елементе
и елементе
двогласног
двогласног
контрапункта и
контрапункта и
да изради
да изради
слободан
слободан
двогласни став у
двогласни став у
комплементарном
комплементарном ритму, са
ритму
коришћењем
дисонантних
задржица

напредни
Ученик је у
стању да
примени стечена
знања везана за
основне појмове
ренесансног
вокалног
контрапункта
Ученик је у
стању да
класификује и
анализира све
појмове и
елементе
двогласног
контрапункта и
да изради
слободан
двогласни став у
комплементарно
м ритму, са
употребом
дисонантних
задржица и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Исходи
средњи

Наставна
тема

Циљеви садржаји

Имитација

Развијање
способности
за примену
имитационих
поступака

Ученик је у стању
да препозна и
дефинише појам
и врсте имитације
(инверзија,
аугментација,
диминуција,
ретроградни
одговор) и да
изради задатак са
применом
имитације, у
интервалу октаве
или приме

Ученик је у стању
да разврста и
упореди основне
врсте имитација
(инверзија,
аугментација,
диминуција,
ретроградни
одговор) и да
изради задатак са
применом неке од
имитација, у
интервалу приме,
октаве или
квинте (кварте)

Третман
текста у
вокалном
контрапункту

Развијање
способности
за адекватан
третман
текста у
вокалном
контрапункту

Ученик је у стању
да наброји и
опише главне
карактеристике и
правила везана за
третман текста у
вокалном
контрапункту

Ученик је у стању
да разврста и
упореди појаве и
правила у
третману текста,
као и да примени
текст у задатку,
уз поштовање
свих законитости

Трогласни
полифони

Развијање
способности

Ученик је у стању Ученик је у стању
да означи,
да повеже,

основни
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напредни
применом
слободнијих
поступака у
третману
дисонанци
Ученик је у
стању да
класификује и
анализира све
појмове везане за
имитацију
(преображај
одговора инверзија,
аугментација,
диминуција,
ретроградни
одговор), да
изради задатак са
применом неке
од имитација, у
разним
интервалима
Ученик је у
стању да
класификује и
анализира све
појмове везане за
третман текста,
као и да
примени текст у
задатку, уз
поштовање свих
законитости.
Поред тога,
ученик
самостално
проналази нове
фразе текста,
акцентује их и
примењује у
задатку
Ученик је у
стању да
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Наставна
тема
став

Циљеви садржаји
за израду
трогласног
полифоног
става

Вокални
полифони
облици

Развијање
способности
за
анализирање
и израду
вокалних
полифонох
облика

392

Исходи
основни
средњи
наброји и
објасни и сумира
дефинише главне знање о главним
карактеристике
карактеристикама
трогласног
трогласног
полифоног става
полифоног става
уз израду
уз израду
једноставнијих
задатака
задатака
исписивањем
исписивањем два слободног
флоридуса на
трогласног става,
кантус фирмус, са са применом
применом
имитације,
дисонантних
дисонантних
задржица, и
задржица,
уношењем текста посебних
случајева у
примени
дисонанци и
уношењем текста

напредни
класификује и
анализира све
појмове везане за
трогласни
полифони став
уз израду
задатака
исписивањем
слободног
трогласног става,
са применом
свих врста
имитације,
дисонантних
задржица,
посебних
случајева у
примени
дисонанци
(укључујући и
консонантну
кварту,
паразитску
дисонанцу) и
уношењем
текста
Ученик је у стању Ученик је у стању Ученик је у
да означи,
да повеже,
стању да
наброји и
објасни и сумира класификује и
дефинише главне знање о главним
анализира све
вокалне
вокалним
појмове везане за
полифоне облике полифоним
главне вокалне
ренесансе (миса,
облицима
полифоне облике
мотет, мадригал) ренесансе (миса,
ренесансе (миса,
и да изради један мотет, мадригал) мотет, мадригал)
одсек трогласног и да изради један и да изради два
мотета уз
одсек трогласног одсека
примену
мотета уз
трогласног
имитације,
примену
мотета уз
дисонантних
имитације,
примену
задржица и
дисонантних
имитације,
текста
задржица,
дисонантних
посебних
задржица,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи
средњи
случајева у
примени
дисонанци и
уношењем текста

основни

напредни
посебних
случајева у
примени
дисонанци,
уланчавања
одсека и
уношењем
текста

Литература:
Властимир Перичић: Вокални контрапункт, уџбеник за средњу музичку школу
Владимир Тошић: Вокални контрапункт
Испитни захтев:
Писмени испит:
Израда једног одсека трогласног мотета на дати текст
Усмени испит:
а) два питања из пређеног градива
б) анализа једног мотета – у основним потезима
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1.Основи
инструменталног
контрапунктa
(мелодика,
ритмика, метрика,
хармонска основа)
(8)

Циљеви - садржаји
-Упознавање
мелодијских,
ритмичко-метричких
и хармонских
карактеристика
барокног
контрапункта

Инструментални контрапункт
IV
групни
66
2
45 минута
теорија музике, хармонија, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
писмене вежбе и задаци, тестови, домаћи
задаци, анализа барокних полифоних
композиција
Исходи – по нивоима
-Ученик је у стању
за основни ниво:
да препозна и опише са задатим
основне појмове
ритмичким и
везане за
хармонским
мелодијскe,
параметрима
ритмичко-метричкe
за средњи ниво:
и хармонскe
са задатим
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Наставна тема

2.Двогласни
инструментални
полифони став
(имитација, канон,
обртајни
контрапункт,
секвенца) (14)
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Циљеви - садржаји
- Практична израда
контрапунктске
линије у барокном
стилу

Исходи – по нивоима
карактеристика
хармонским
барокног
параметрима
контрапункта
за напредни ниво:
- Ученик практично без задатих
израђује
параметара
контрапунктску
линију у барокном
стилу
-Упознавање
- Ученик је у стању
за основни ниво:
посебних техника
да означи и
ученик израђује
барокног
дефинише појмове:
двогласни
контрапункта
имитација канон,
контрапункт на
(имитација, канон,
секвенца
задату мелодијску
секвенца...)
- Ученик је у стању
линију са
-Практична израда
да објасни, упореди
обележеним
двогласног
и препозна разлику
латентним
контрапункта са
између посебних
хармонским
применом стечених
техника барокног
функцијама
знања
контрапункта
за средњи ниво:
- Ученик је у стању
ученик израђује
да примени стечена
двогласни
знања приликом
контрапункт на
практичне израде
задату мелодијску
двогласног
линију без
контрапункта
обележених
латентних
хармонских
функција, са
употребом
ванакордских тонова
за напредни ниво:
ученик израђује
двогласни
контрапункт на
задату мелодијску
линију без
обележених
латентних
хармонских
функција, са
употребом
ванакордских
тонова, обртајног
контрапункта и
секвентног кретања
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
3.Инвенција (облик
и тонални план,
двогласна и
трогласна) (10)

Циљеви - садржаји
-Упознавање са
структуром и
тоналним планом
двогласне и
трогласне инвенције
-Анализа двогласних
и трогласних
инвенција Ј.С. Баха
-Практична израда
двогласне инвенције

4.Вишегласни
инструментални
полифони став (6)

-Упознавање са
мелодијским,
ритмичкометричким и
хармонским
карактеристикама
вишегласног
инструменталног
полифоног става
-Практична израда
трогласног
контрапункта са
применом стечених
знања

5.Фуга (облик,
тонални план,
одговор,
контрасубјект,

-Упознавање са
структуром и
тоналним планом
фуге

Исходи – по нивоима
- Ученик је у стању
за основни ниво:
да препозна и означи ученик израђује
делове двогласне
први део инвенције
инвенције
за средњи ниво:
- Ученик анализира
ученик израђује
примере двогласних први и други део
и трогласних
двогласне инвенције
инвенција, појаву
за напредни ниво:
теме и тонални план ученик израђује сва
- Ученик израђује
три дела двогласне
двогласну инвенцију инвенције
у целини на основу
задате теме
- Ученик препознаје за основни ниво:
и дефинише главне
ученик израђује
мелодијске,
слободни трогласни
ритмичко-метричке
полифони став са
и хармонске
задатим хармонским
карактеристике
функцијама и
трогласног
тоналним планом
полифоног става
за средњи ниво:
- Ученик анализира
ученик израђује
и упоређује примере трогласни полифони
троласног
став без задатих
инструменталног
хармонских
контрапункта
функција, са
- Ученик израђује
применом имитације
трогласан
и ванакордских
контрапунктски став тонова
за напредни ниво:
ученик израђује
трогласни полифони
став без задатих
хармонских
функција, са
применом
имитације,
ванакордских
тонова, секвенци и
обртајног
контрапункта
- Ученик препознаје за основни ниво:
и може да означи
ученик израђује
делове фуге и њен
експозицију фуге на
тонални план
основу задате теме
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Наставна тема
међуставови,
стрета, орглпункт,
фугато) (25)

6.Облици барокне
инструменталне
полифоније
(прелудијум,
токата, фантазија,
ричеркар) (3)

396

Циљеви - садржаји
-Упознавање са
посебним
контрапунктским
техникама (стрета,
орглпункт,)
-Анализа трогласних
фуга Ј. С. Баха
-Практична израда
експозиције
трогласне фуге

Исходи – по нивоима
- Ученик може да
са реалним или
уочи наступе теме,
тоналним одговором
начин на који се она и применом
појављује (у
секвенци, без
изворном облику,
екстерног међустава
инверзији, стрети,
за средњи ниво:
аугментацији...)
ученик израђује
-Ученик приступа
експозицију фуге на
практичној изради
основу задате теме
експозиције
са реалним или
трогласне фуге
тоналним одговором
са екстерним
међуставом и
применом секвенци
за напредни ниво:
ученик израђује
експозицију фуге на
основу задате теме
са реалним или
тоналним
одговором, са
екстерним
међуставом и
применом секвенци
(употреба двојног
модела и унакрсне
транспозиције у
секвенцама)
-Информативно
-Ученик препознаје
за основни ниво:
упознавање са
и уме да дефинише
ученик уочава
осталим облицима
остале облике
одсеке
барокне
барокне полифоне
за средњи ниво:
инструменталне
музике (прелудијум, ученик уочава
полифоније
токата, фантазија...) одсеке, појаву истог
- Ученик анализира
или различитог
и прави компарацију тематског
осталих барокних
материјала
полифоних облика
за напредни ниво:
(прелудијум, токата, ученик уочава
фантазија...)
одсеке, појаву истог
или различитог
тематског
материјала,
анализира тонални
план
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Литература:
Мирјана Живковић: Инструментални контрапункт за 4. разред средње музичке школе
Властимир Перичић: Инструментални и вокалноинструментални контрапункт
Херман Келер: Добро темперовани клавир Ј.С. Баха
Испитни захтев:
Писмени испит: израда експозиције трогласне фуге на задату тему, са тоналним
одговором, без великог мећустава;
Усмени испит:
а) два питања из прећеног градива;
б) анализа једноставније трогласне или четворогласне фуге Ј. С. Баха.

6.1.5. Музички облици
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Музички
елементи

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са појмом и улогом
компоненти у
музичком облику.
Упознавање ученика
са појмом и улогом
музичких елемената.
Дефинисање
музичких елемената
, примарних ( мотив,
двотакт, реченица и
период) и

Музички облици
II
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике, хармонија,
контрапункт, историја музике, настава
инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка и аналитичка компетенција
Домаћи задаци, усмено испитивање,
тестови, формалне анализе, израда
презентације...
Исходи – по нивоима
Ученик дефинише и за основни ниво:
анализира елементе
ученик наводи и
музичког облика на
дефинише музичке
примерима из
компоненте, планове
музичке литературе и елементе музичког
периода класике и
облика
раног романтизма.
за средњи ниво:
ученик дефинише
мотив и разликује
варирање,
проширење,
сажимање и дељење
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Циљеви - садржаји
секундарних (
фигура и пасаж).
Дефинисање
тематског, тоналног
и структурног плана
музичких облика.
Упознавање ученика
са појмом и улогом
музичке анализе, са
структурним
функцијама сваког
сегмента у музичком
току као и са
типовима излагања
музичког садржаја.

Исходи – по нивоима
мотива; анализира и
уочава различите
врсте двотакта,
уочава улогу метра у
изградњи двотакта;
анализира и уочава
различите структуре
реченица на
примерима из
литературе;
дефинише,
анализира и уочава
различите врсте
периода, уочава и
дефинише разлике
између низа
реченица,
поновљене реченице
и периода
за напредни ниво:
ученик дефинише,
анализира и повезује
елементе облика;
примењује усвојено
знање о музичким
елементима на
новим примерима;
развија критичко
мишљење и доноси
суд на основу
анализе односа
елемената музичког
облика; у току
процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења
Упознавање са
Ученик познаје
за основни ниво:
типологијом облика облик песме и
Ученик класификује
песме. Дефинисање
сагледава га кроз
и дефинише типове
дводелне песме,
примере из
песама
троделне песме,
инструменталне
за средњи ниво:
прелазног облика
литературе. Схвата
ученик дефинише и
између дводелне и
функционализовање анализира параметре
троделне песме као
елемената музичког који учествују у
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
и сложене троделне
песме.
Уочавање битних
разлика у начину
структурирања
различитих типова
облика песме

3. Примена облика
песме

Упознавање
стилизованих игара
као видова примене
облика песме у
романтизму (менует,
скерцо, мазурка,
полонеза, марш,
валцер) као и малих
комада у облику
песме ( песма без
речи, ноктурно,
баркарола, етида,
прелудијум)
Интегрисање облика
песме у

Исходи – по нивоима
облика унутар
изградњи облика
форме песме. Прави песме- тематски,
разлику између
тонални и
различитих типова
структурни план
облика песме.
облика песме;
уочава разлике у
одређивању
репетиције и
репризе; анализра,
сагледава и уочава
различите типове
песама
за виши ниво:
ученик развија
критичко мишљење
и доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената унутар
облика песме;
усвојено теоријско
знање примењује
кроз практичан рад и
самостално доноси
закључке о ком
облику песме се
ради; у току процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења
Ученик уочава
за основни ниво:
могућност примене
Ученик
облика песме у
идентификује облик
инструменталној
песме као
литератури.
самосталну
Дефинише менует,
композицију, као
скерцо, мазурку,
став вишеставачне
полонезу, марш,
композиције и као
валцер, песму без
део става. Наводи
речи, ноктурно,
мале инстументалне
баркаролу, етиду,
комаде и
прелудијум.
стилизоване игре у
Ученик упознаје
облику песме.
музичку литературу за средњи ниво:
класицизма и
ученик дефинише и

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

399

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

Циљеви - садржаји
вишеставачним
композицијама у
оквиру форме једног
става у класицизму.

Исходи – по нивоима
романтизма.
анализира мале
инструменталне
комаде и
стилизоване игре у
облику песме;
уочава сличности и
разлике између
менуета и скерца
за виши ниво:
ученик развија
критичко мишљење
и доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената унутар
облика песме;
усвојено теоријско
знање примењује
кроз практичан рад и
самостално доноси
закључке о ком
облику песме се
ради у оквиру
композиција које
изводи на настави
инструмента; у току
процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења

Литература:
- Милан Михајловић: Музички облици за 3. и 4. разред средње музичке школе, Завод за
издавање уджбеника и наставних средстава, Београд, 1998.
-Властимир Перичић, Душан Сковран: Наука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991
-Милош Заткалик, Милена Медић, Смиљана Влајић: Музичка анализа I
-Милош Закталик, Оливера Стамболић: Реченица у тоналној инструменталној музици,
Сигнатуре
-Дејан Деспић: Хаморнија са хармонском анализом
- Дејан Деспић: Хармонска анализа
- Данијела Здравић Михаиловић, Јелена Василакис: Приручник за анализу једноставних
облика- барок и класицизам
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Рондо

Циљеви - садржаји
Дефинисање облика
ронда. Упознавање
ученика са историјским
развојем ронда.
Упознавање ученика са
барокним- Купреновим
рондом и класичним
рондом са једном, две и
три теме.
Уочавање тематског,
тоналног и структурног
плана у облику ронда.
Уочавање и дефинисање
структурних сегмената
унутар форме рондатема, епизода, прелаз.
Развијање способности
самосталне анализе
форме ронда као и
упоређивања ронда са
обликом песме.

Музички облици
III
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике, хармонија,
контрапункт, историја музике, настава
инструмента
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка и аналитичка компетенција
Домаћи задаци, усмено испитивање,
тестови, формалне анализе, израда
презентације...
Исходи – по нивоима
Ученик дефинише, за основни ниво:
анализира и
ученик наводи и
упоређује различите дефинише
типове ронда на
различите типове
примерима из
ронда
музичке литературе за средњи ниво:
( Бах, Купрен,
ученик дефинише,
Дакуин, Хајдн,
уочава и
Моцарт и Бетовен)
анализира
различите типове
ронда; дефинише
и уочава делове
форме ронда (
тема, епизода и
прелаз), свестан је
њихових
структурних
функција; уочава
сличности и
разлике између
Купреновог ронда
и класичног ронда
са једном темом;
дефинише и
уочава изузетке у
облику ронда (
редуковање шеме
ронда, рондо у
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2. Варијације
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
лаганом темпу,
појава основне
теме у другом
тоналитету)
за напредни
ниво:
ученик дефинише,
анализира и
уочава различите
типове ронда;
примењује
усвојено знање о
музичким
елементима и
облику песме на
новим примерима;
развија критичко
мишљење и
доноси суд на
основу анализе
односа елемената
музичког облика;
у току процеса
анализирања стиче
вештину
предвиђања
решења
Дефинисање облика тема Ученик дефинише, за основни ниво:
с
анализира и
Ученик
варијацијама.Упознавање упоређује различите класификује и
са врстама варијација
типове варијација
дефинише типове
(орнаменталне,
кроз примере из
варијација
карактерне,
инструменталне
за средњи ниво:
контрапунктске).
литературе ( Бах,
ученик дефинише,
Уочавање примене
Хајдн, Моцарт,
уочава и
реченице, периода и
Бетовен). Схвата
анализира
облика песме у функцији функционализовање различите типове
теме за варијације.
елемената музичког варијација; познаје
Уочавање активности
облика унутар
историјат
музичких компоненти у
форме тема с
варијација и
процесу варирања.
варијацијама. Прави принцип
разлику између
варирања; познаје
различитих типова
опште
варијација.
карактеристике
теме за варирање,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Свита

Дефинисање облика
свите. Детаљно
упознавање са
структуром барокне
свите и информативно са
новијом свитом.
Дефинисање појма
циклични облик.
Упознавање са
историјским развојем
свите. Уочавање
тоналних, тематских и
структурних
карактеристика барокног

Исходи – по нивоима
ток, завршетак и
број варијација;
идентификује
облик варијација
као самосталну
композицију и као
став вишеставачне
композиције
за напредни
ниво:
ученик развија
критичко
мишљење и
доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената унутар
облика тема с
варијацијама;
усвојено теоријско
знање примењује
кроз практичан
рад и самостално
доноси закључке о
ком типу
варијација се ради;
у току процеса
анализирања стиче
вештину
предвиђања
решења
Ученик дефинише и за основни ниво:
анализира
Ученик дефинише
различите типове
облик свите и
свите кроз примере прави разлику
из инструменталне
између барокне и
музике барока (
новије свите
Хендл и Бах)
за средњи ниво:
ученик дефинише
и анализира
различите типове
барокне свите (
немачка, енглеска
и француска
свита); прави
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Циљеви - садржаји
дводелног облика.
Упознавање општих
карактеристика сталних
ставова барокне свите
(алеманда, куранта,
сарабанда, жига).
Препознавање полифоне
и хомофоне фактуре у
играма из барокне свите.
Уочавање разлика
између немачког,
енглеског и француског
типа барокне свите.

Исходи – по нивоима
разлику између
барокне и новије
свите; познаје
историјски развој
свите; упознат је
са општим
карактеристикама
сталних ставова у
барокној свити тј.
са алемандом,
курантом,
сарабандом и
жигом; уочава
остале ставове
који нису стални;
схвата барокни
дводелни облик;
схвата појам
«чеона тема»,
уочава и прави
разлику између
полифоне и
хомофоне фактуре
у играма барокне
свите; уочава
контрапунктске
технике (
имитација, тема у
инверзији,
диминуцији,
аугментацији,
обртајни
контрапункт) у
полифоним
ставовима;
за напредни
ниво:
ученик развија
критичко
мишљење и
доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената и
активности
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Соната

Упознавање са
историјским развојем
сонате ( црквена и
камерна соната) и
претечама класичног
сонатног облика
(барокни дводелни облик
и Скарлатијев сонатни
облик).Упознавање са
Скарлатијевим и
класичним сонатним
обликом. Упознавање
општих карактеристика
класичног сонатног
облика ( тематски
дуализам и троделност
форме). Уочавање
тематских, тоналних и
структурних
карактеристика
класичног сонатног
облика.

Исходи – по нивоима
музичких
компоненти
унутар барокног
дводелног облика
и облика свите;
усвојено теоријско
знање примењује
кроз практичан
рад и самостално
доноси закључке;
у току процеса
анализирања стиче
вештину
предвиђања
решења
Ученик дефинише и за основни ниво:
анализира
Ученик познаје
Скарлатијев и
опште
класични сонатни
карактеристике
облик кроз примере класичног
из инструменталне
сонатног облика
литературе барока,
као и његове
класицизма и раног директне
романтизма (
претходнике;
Скарлати,
набраја делове
Клементи, Хајдн,
класичног
Моцарт, Бетовен,
сонатног облика
Шуберт)
за средњи ниво:
ученик уочава
везу између
барокног
дводелног облика,
скарлатијевог
сонатног облика и
класичног
сонатног облика,
познаје њихове
опште
карактеристике;
уочава и
дефинише одсеке
класичног
сонатног облика (
експозиција,
развојни део,

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

405

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

406

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
реприза); уочава
сличности и
разлике између
троделне песме и
класичног
сонатног облика;
разуме структурне
функције сваког
сегмента унутар
експозиције,
развојног дела и
репреизе ( прва и
друга тема, мост,
завршна група,
уводни, централни
и завршни одсек
развојног дела,
увод и кода);
анализира
примере
Скарлатијевих
соната и
правилних
класичних
сонатних облика;
уочава изузетке у
класичном
сонатном облику
за напредни
ниво:
ученик дефинише,
анализира и
повезује елементе
сонатног облика и
препознаје
усвојене облике на
новим примерима;
развија критичко
разумевање
односа елемената
у облику,
прецизности у
доношењу
закључака о којем
се облику ради,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
тражењем нових
одговора и
предвиђањем
решења у оквиру
једног музичког
стила одређене
епохе

Литература:
- Милан Михајловић: Музички облици за 3. и 4. разред средње музичке школе, Завод за
издавање уджбеника и наставних средстава, Београд, 1998.
-Властимир Перичић, Душан Сковран: Наука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991
-Милош Заткалик, Милена Медић, Смиљана Влајић: Музичка анализа I
-Милош Закталик, Оливера Стамболић: Реченица у тоналној инструменталној музици,
Сигнатуре
-Дејан Деспић: Хаморнија са хармонском анализом
- Дејан Деспић: Хармонска анализа
- Данијела Здравић Михаиловић, Јелена Василакис: Приручник за анализу једноставних
облика, барок и класицизам
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1.Сонатни рондо

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са формом сонатног
ронда. Уочавање
сличности и разлика
између сонатног

Музички облици
IV
групни
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике, хармонија,
контрапункт, историја музике, настава
инструмента, књижевност
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка и аналитичка компетенција
Домаћи задаци, усмено испитивање,
тестови, формалне анализе, израда
презентације...
Исходи – по нивоима
Ученик дефинише и за основни ниво:
анализира форму
ученик наводи
сонатног ронда на
различите типове
примерима
ронда и дефинише
инструменталне
сонатни рондо
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2. Сонатни циклус
класичара

408

Циљеви - садржаји
ронда, сонатног
облика и
проширеног ронда
са три теме.
Позиционирање
форме сонатног
ронда као финалног
става у сонатном
циклусу.
Упознавање са
изузецима сонатног
ронда.

Исходи – по нивоима
литературе периода
за средњи ниво:
класике и раног
ученик дефинише,
романтизма (
анализира и уочава
Моцарт, Бетовен,
различите врсте
Шуберт)
ронда (барокни,
класични, сонатни);
упоређује сонатни
рондо и сонатни
облик; уочава и
анализира изузетке у
сонатном ронду (
рондо са
изостављеним
трећим наступом А
теме и сонатни
рондо са развојним
делом на месту Ц
теме);
за напредни ниво:
ученик дефинише,
анализира и
примењује усвојено
знање о музичким
елементима и
типовима облика на
новим примерима;
развија критичко
мишљење и доноси
суд на основу
анализе односа
елемената музичког
облика; у току
процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења
Упознавање ученика Ученик познаје
за основни ниво:
са унутрашњом
форму сонатног
Ученик познаје
организацијом
циклуса и сагледава историјски развој
класичног сонатног
га кроз анализу
сонатног циклуса тј.
циклуса ( поредак и
примера из
наводи његове
број ставова,
инструменталне
претходнике;
међусобни
литературе
дефинише сонатни
контрасти).
класицизма
циклус; прави
Упознавање са
(Хајдн, Моцарт,
разлику између
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
тоналним,
тематским и
структурним планом
ставова и њиховим
међусобним
односима.
Дефинисање појма
драматургија.
Упознавање са
драматургијом
сонатног циклуса.

3. Сложенији
облици сонатног

Упознавање ученика
са најчешћим

Исходи – по нивоима
Бетовен).
сонатног облика и
сонатног циклуса
за средњи ниво:
ученик дефинише и
анализира класични
сонатни циклус;
упознат је са
општим
карактеристикама
ставова, зна њихов
облик, тематски и
тонални план; прави
разлику између
троставачног и
четвороставачног
сонатног циклуса тј.
уочава жанрове у
којима сонатни
циклус проналази
примену ( сонате,
камерна дела,
симфоније и
концерти)
за виши ниво:
ученик развија
критичко мишљење
и доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената унутар
ставова сонатног
циклуса; усвојено
теоријско знање о
музичким
елементима и
облицима примењује
кроз практичан рад и
самостално доноси
закључке; у току
процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења;
Ученик уочава и
за основни ниво:
анализира изузетке у Ученик зна да
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става после
класицизма

410

Циљеви - садржаји
начинима одступања
од уобичајене
структуре сонатног
циклуса ( лаган први
став и финале,
сонатни циклус без
сонатног облика,
циклус од два става
и циклус са више од
четири става).
Упознавање и
уочавање
различитих видова
међусобног
повезивања ставова (
брисањем прекида и
употребом исте
тематике) као и
њиховог утицаја на
макроплан форме
сонатног циклуса.

Исходи – по нивоима
сонатном циклусу.
наброји изузетке у
Дефинише и уочава сонатном циклусу и
технике међусобног технике међусобног
повезивања ставова. повезивања ставова
Анализира
за средњи ниво:
нестандардне форме ученик дефинише и
сонатног циклуса.
анализира
нестандардне форме
сонатног циклуса;
дефинише и
објашњава технике
међусобног
повезивања ставова:
атака спајање
ставова и спајање
ставова употребом
прелаза,
реминисценција,
лајтмотив,
монотематизам и
соната у једном
ставу, циклични
принцип
за виши ниво:
ученик развија
критичко мишљење
и доноси закључке
на основу анализе
односа музичких
елемената; усвојено
теоријско знање
примењује кроз
практичан рад и
самостално доноси
закључке; у току
процеса
анализирања стиче
вештину предвиђања
решења; зна да
образложи и
уверљиво објасни
приоложени
шематски приказ
анализиране
композиције
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
4.Развој сонатног
циклуса у
романтизму

5.Примена
сонатног циклуса у
камерним и
оркестарским
композицијама

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са најзначајнијим
одликама
романтичарског
сонатног циклуса,
почев од
Бетовенових позних
опуса.
Оспособљавање
ученика за
самостално
анализирање форме
сонатног циклуса
романтичара.
Упознавање музичке
литературе
романтизма.

Исходи – по нивоима
Ученик прави
за основни ниво:
разлику између
ученик зна да наведе
класичног сонатног
главне представнике
циклуса и сонатног
класицизма и
циклуса
романтизма;
романтичара. Уочава за средњи ниво:
битне одлике
ученик прави
сонатног циклуса у
разлику између
романтизму.
класичног сонатног
Анализира сонатни
циклуса и сонатног
циклус романтичара циклуса
(Шуберт, Шуман,
романтичара; уочава
Лист, Брамс, Франк) битне одлике
сонатног циклуса у
романтизму;
анализира сонатни
циклус романтичара
за напредни ниво:
ученик развија
критичко
разумевање односа
елемената у облику;
прецизно доноси
закључке о ком
облику се ради;
тражи нове одговоре
и предвиђарешења у
оквиру једног
музичког стила
одређене епохе
Упознавање ученика Ученик зна да
за основни ниво:
са видовима
наведе саставе
ученик зна да наведе
испољавања
различитих
и дефинише жанрове
сонатног циклуса у
камерних састава и
у којима сонатни
камерним и
симфонијских
циклус проналази
оркестарским
оркестара. Упознат
примену
делима класицизма и је са оркестарском
за средњи ниво:
романтизма.
партитуром као и
ученик дефинише и
Корелација са
са изгледом
анализира
наставом музичких партитуре камерног симфоније и камерна
инструменатасастава. Ученик
дела; прави разлику
обнављање градива
дефинише
између симфоније и
везаног за камерне
симфонију и
симфонијете; прави
саставе и оркестре ( симфонијету.
разлику између
клавирски и гудачки Самостално
симфонијског
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6.Облик концерта

412

Циљеви - садржаји
дуо, трио, квартет,
квинтет, секстет;
дувачки квартет,
квинтет;
симфонијски
оркестар „а дуе“ и „а
тре“) Упознавање са
општим
карактеристикама
камерног састава и
оркестра.

Исходи – по нивоима
анализира форму
оркестра „а дуе“ и „а
сонатног циклуса у
тре“, наводи њихов
камерном и
састав; наводи
оркестарском жанру инструменте
( Хајдн, Моцарт,
различитих
Бетовен, Шуберт,
камерних састава;
Шуман, Лист,
упознат је са
Чајковски, Франк)
историјским
развојем симфоније
и камерне музике,
наводи њихове
најзначајније
композиторе
за напредни ниво:
ученик развија
критичко
разумевање односа
елемената у облику;
прецизно доноси
закључке о ком
облику се ради;
тражи нове одговоре
и предвиђа решења у
оквиру једног
музичког стила
одређене епохе
Упознавање ученика Ученик дефинише и за основни ниво:
са историјским
анализира барокне
ученик наводи и
развојем облика
типове концерта и
дефинише различите
концерта.
класични
типове концерта
Дефинисање
солистички концерт за средњи ниво:
кончертина и
( Корели, Вивалди,
ученик дефинише
кончерто гроса,
Бах, Хендл, Хајдн,
кончерто гросо,
барокног
Моцарт, Бетовен,
барокни солистички
солистичког
Менделсон).
концерт и класични
концерта и
солистички концерт,
класичног
Вивалдијев
солистичког
концертни облик;
концерта.
дефинише однос
Упознавање са
кончертина и
Вивалдијевим
кончерто гроса;
концертним
анализира концерт у
обликом. Уочавање
периоду барока,
односа солисте и
класике и раног
оркестра. Уочавање
романтизма од
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
разлика у начину
структурирања
класичног сонатног
облика и првог става
класичног концерта.

7.Остали
инструментални
облици

Упознавање ученика
са историјским
развојем увертире.
Дефинисање
француске,
италијанске и
класичне увертире.
Упознавање и
дефинисање
слободних облика (
фантазија,
рапсодија, балада).
Упознавање са
начином
структурирања
форме у делима
програмског
карактера. Уочавање
значаја ванмузичког
садржаја.
Упознавање облика
програмског дела
(солистичка,
камерна и
оркестарска

Исходи – по нивоима
макро форме до
микро форми ( број
ставова, облик првог
става, оркестарска и
солистичка
експозиција,
солистичка каденца)
за напредни ниво:
ученик развија
критичко
разумевање односа
елемената у облику
концерта; прецизно
доноси закључке о
ком облику се ради;
тражи нове одговоре
и предвиђа решења у
оквиру једног
музичког стила
одређене епохе
Ученик, дефинише и за основни ниво:
анализира увертиру, ученик наводи и
фантазију,
дефинише различите
рапсодију, баладу,
типове увертире и
дела програмског
слободне облике
карактера. Прави
за средњи ниво:
разлику између
ученик дефинише
програмске и
апсолутну и
апсолутне музике.
програмску музику;
уочава разлику
између апсолутне и
програмске музике;
дефинише и
анализира увертиру,
фантазију, баладу и
рапсодију
за напредни ниво:
ученик развија
критичко
разумевање односа
елемената у облику;
прецизно доноси
закључке о ком
облику се ради;
тражи нове одговоре
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8.Вокални и
музичко-сценски
облици

414

Циљеви - садржаји
програмска музика;
симфонијска поема).
Упознавање
романтичарске
музичке литературе
програмског
карактера.
Упознавање ученика
са основним
карактеристикама
вокалних и музичкосценских облика.
Уочавање односа
текста и музике.
Дефинисање солопесме, хорске песме,
мадригала, руковети,
опере, балета,
музичке драме,
ораторијума,
кантате, пасије,
мисе, реквијема,
литургије и опела.
Упознавање вокалне
и музичко-сценске
литературе као и
њихових главних
представника.

Исходи – по нивоима
и предвиђа решења у
оквиру једног
музичког стила
одређене епохе

Ученик дефинише и
анализира вокалне и
музичко-сценске
облике.

за основни ниво:
ученик зна да
наброји вокалне и
музичко-сценске
облике
за средњи ниво:
ученик дефинише и
анализира песме
Шуберта и Шумана;
дефинише различите
типове вокалних и
музичко-сценских
облика (руковет,
мадригал, опера,
балет, музичка
драма, ораторијум,
кантата, пасија,
миса, реквијем,
литургија и опело);
анализира различите
типове речитатива у
опери са нумерама
од барока до
романтизма;
дефинише ариозо и
уочава разлику у
односу на арију
за напредни ниво:
ученик развија
критичко
разумевање односа
елемената у облику;
прецизно доноси
закључке о ком
облику се ради;
тражи нове одговоре
и предвиђарешења у
оквиру једног
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
музичког стила
одређене епохе

Литература:
- Милан Михајловић: Музички облици за 3. и 4. разред средње музичке школе, Завод за
издавање уджбеника и наставних средстава, Београд, 1998.
-Властимир Перичић, Душан Сковран: Наука о музичким облицима, Универзитет
уметности, Београд, 1991
-Милош Заткалик, Милена Медић, Смиљана Влајић: Музичка анализа I
-Милош Закталик, Оливера Стамболић: Реченица у тоналној инструменталној музици,
Сигнатуре
-Дејан Деспић: Хаморнија са хармонском анализом
- Дејан Деспић: Хармонска анализа
-Данијела Здравић Михаиловић, Јелена Василакис: Приручник за анализу једноставних
облика, барок и класицизам
-Тања Ристић: Пролегомена теорији музичке синтаксе

6.1.6. Историја музике са упознавањем музичке литературе
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ПРЕТКЛАСНОГ
ДРУШТВА
И СТАРОГ
ВЕКА(5)
Музичка култура

Циљеви садржаји
- Упознавање
ученика са
животом и
културом
првобитних
људи
- Упознавање

Историја музике
II
групни
35
1
45 минута
Историја с историјом културе и
цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Музички облици, Музички инструменти
целоживотно учење, комуникација,
решавање проблема, естетичка
компетенција
усмено испитивање, писмени тестови,
слушни тестови, израда презентација

основни
Ученик је у
стању да
препозна и
опише основне
појмове везане
за живот,
културу и

Исходи
средњи
Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за живот,
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напредни
Ученик је у
стању да
идентификује и
анализира
карактеристике
живота, културе
и уметности
415
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Циљеви садржаји
првобитне
са улогом и
заједнице и
утицајем
народа Истока.
музике на
Музика
првобитно
Старе Грчке и
човечанство
Рима.
- Упознавање
са културом
држава
Африке,
Азије и
Истока
- Упознавање
са врхунским
достигнућима
старе Грчке
(хеленистичка
култура)
-Упознавање
МУЗИЧКА
са музиком
КУЛТУРА
хришћанских
СРЕДЊЕГ
народа
ВЕКА(9)
Грегоријански
Европе
корал.
- Уочавање
Византијска
разлика
музика.
између
Вишегласје
духовне и
од IX до XIV века. световне
Световна
музичке
средњовековна
баштине
музика.
Средњовековна
теорија и
нотација.
Наставна тема

МУЗИКА
РЕНЕСАНСЕ
(21)
Стилске одлике
ренесансе.
Арс нова у
Француској и
Италији.
416

-Упознавање
културе
нашег
континента у
доба
Ренесансе
- Разлике у
стварању

основни
уметност
првобитне
заједнице,
народа Истока,
Старе Грчке и
Рима

Ученик је у
стању да
препозна,
наброји и
дефинише
основне појмове
везане за
музичку
баштину
средњег века

Исходи
средњи
културу и
уметност
првобитне
заједнице,
народа Истока,
Старе Грчке и
Рима

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
музичку
баштину
средњег века,
као и да
установи
разлику између
музичих
примера
световне и
духовне
садржине
Ученик је у
Ученик је у
стању да
стању да
препозна,
објасни,
наброји и
повеже, и
дефинише
упореди
основне појмове чињенице
везане за
везане за
музичку епоху
музичку

напредни
преткласног
друштва и
старог века, и
изведе закључке

Ученик је у
стању да
упореди
карактеристике
духовне и
световне
средњовековне
музике,
анализира
музичке
примере епохе
средњег века

Ученик је у
стању да
упореди
карактеристике
музичког
стваралаштва
најзначајнијих
композитора у
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема
Ренесанса у
фламанским
земљама.
Протестантски
корал. Француска
музика
зреле ренесансе.
Римска школа.
Палестрина, Ласо.
Венецијанска
школа.
Енглески
вирџиналисти.

Циљеви садржаји
световне
(народне) и
духовне
(црквене)
музике

основни
ренесансе

Исходи
средњи
баштину
ренесансе, као и
да препозна,
разликује и
класификује
дате музичке
примере
световне и
духовне
садржине

напредни
доба ренесансе,
анализира
музичке
примере;
истражује и
проналази мање
познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијалне
радове из
области
ренесансне
музике

Литература:
Соња Маринковић: Историја музике
Јосип Андреис: Хисторија музике
Џералд Абрахам: Оксфордска историја музике
Роксанда Пејовић: Историја музике

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Историја музике
III
групни
105
3
45 минута
Историја с историјом културе и
цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Музички облици, Хармонија, Музички
инструменти
целоживотно учење, комуникација, решавање
проблема, естетичка компетенција
усмено испитивање, писмени тестови,
слушни тестови, израда презентација
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Наставна тема
БАРОК(30)
Стилске
карактеристике
барока.
Настанак опере.
Фирентинска
камерата.
Монтеверди. Опера
у Венецији и
Напуљу. Француска
лирска
трагедија и Лили.
Немачка и
енглеска опера XVII
века. Духовна
музика барока.
Инструментална
музика XVII и XVIII
века:
Фрескобалди,
Букстехуде, Кoрели,
Вивалди.
Врхунски
представници барока:
Ј.
С. Бах и Г. Ф.
Хендл(аналитички
приказ свих жанрова
и етапе ових
стваралаца).
На прелазу измећу
барока и класике:
Тартини,
Купрен, Д. Скарлати.
ПРЕТКЛАСИЦИЗА
МИ
КЛАСИЦИЗАМ(36)
Стилске одлике
преткласицизма.
Опера сериа
XVIII века у Италији,
ФранцускојЖ. Ф. Рамо. Опера
418

Циљеви садржаји
-Упознавање са
раскошном и
разноврсном
музиком барока
- Уочавање
дистинкција и
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Разлика
између сценске
и
инструменталне
музике
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

Исходи
основни
средњи
Ученик је у
Ученик је у
стању да
стању да
препозна и
објасни,
опише
повеже, и
основне
упореди
појмове
чињенице
везане за
везане за
музичко
историјски
стваралаштво контекст
барока; у
барока; уочи и
стању је да
препозна
слушно
главне
препозна
карактеристик
најпопуларниј е стила; у
а дела великих стању је да
стваралаца
слушно
барока кроз
препозна већи
слушне
број дела
тестове
великих
стваралаца
барока кроз
слушне
тестове

-Упознавање са
стилским
одликама и
главним
представницим
а
преткласицизма
и класицизма
- Уочавање

Ученик је у
стању да
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
музичко
стваралаштво

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст

напредни
Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
барокног
стила; у стању
је да слушно
препозна
велики број
дела великих
стваралаца
барока кроз
слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
барокне
музике
Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
које припадају

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема
буфо и опера
комик,
балад опера и
зингшпил.
Перголези,
Гретри. Глукова
реформа опере.
Манхајмска,
бечка и берлинска
школа. Стилске
карактеристике
класицизма. Музичкi
класиcizam: Ј. Хајдн,
В. А. Моцарт,
Л. В.
Бетовен(аналитички
приказ
свих кључних
жанрова ових
стваралаца).

РОМАНТИЗАМ I
(39)
Стилске одлике
романтизма.
Рани романтизам:
Шуберт,
Менделсон, Шуман,
Шопен
(или по жанровима:
клавирска
музика раних
романтичара, соло
песма,
инструментални
концерт

Циљеви садржаји
дистинкција и
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Уочавање
развоја
постојећих
инструменталн
их облика и
појаве нових
облика
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

Исходи
основни
средњи
преткласициз преткласициз
ма и
ма и
класицизма; у класицизма;
стању је да
кадар је да
слушно
уочи и
препозна
препозна
најпопуларниј главне
а дела великих карактеристик
стваралаца
е стила; у
преткласициз стању је да
ма и
слушно
класицизма
препозна већи
кроз слушне број дела
тестове
великих
стваралаца
преткласициз
ма и
класицизма
кроз слушне
тестове

-Упознавање са
стилским
одликама и
главним
представницим
а раног
романтизма
- Уочавање
дистинкција и
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Уочавање
развоја

Ученик је у
стању да
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
музичко
стваралаштво
раног
романтизма; у
стању је да
слушно
препозна
најпопуларниј
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Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст
раног
романтизма;
кадар је да
уочи и
препозна
главне

напредни
преткласициз
му и
класицизму; у
стању је да
слушно
препозна
велики број
дела великих
стваралаца
преткласициз
ма и
класицизма
кроз слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
преткласициз
ма и
класицизма
Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
које припадају
раном
романтизму; у
стању је да
слушно
препозна
велики број
419
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Наставна тема
и развој симфоније).
Програмска музика.
Берлиоз,
Лист.
Вагнер, Верди,
веристи, француска
опера у другој
половини XIX века.

Циљеви садржаји
постојећих
инструменталн
их облика и
појаве нових
облика
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
РОМАНТИЗАМ II
(36)
420

Исходи
основни
средњи
а дела великих карактеристик
стваралаца
е стила; у
раног
стању је да
романтизма
слушно
кроз слушне
препозна већи
тестове
број дела
великих
стваралаца
раног
романтизма
кроз слушне
тестове

напредни
дела великих
стваралаца
преткласициз
ма и
класицизма
кроз слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области раног
романтизма

Историја музике
IV
групни
66
2
45 минута
Историја с историјом културе и цивилизације,
Српски језик, Солфеђо, Музички облици,
Хармонија, Музички инструменти
целоживотно учење, комуникација, решавање
проблема, естетичка компетенција
усмено испитивање, писмени тестови, слушни
тестови, израда презентација

Циљеви садржаји
основни
-Упознавање са Ученик је у
стилским
стању да

Исходи
средњи
напредни
Ученик Ученик је у
је у стању да
стању да
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема
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.

ИМПРЕСИОНИЗАМ
(8)
Стилске одлике
импресионизма.
Дебиси, Равел,
Скрјабин.

Циљеви садржаји
одликама и
главним
представницим
а зрелог и
позног
романтизма
- Уочавање
дистинкција и
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Уочавање
развоја
постојећих
инструменталн
их облика и
појаве нових
облика
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

основни
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
музичко
стваралаштво
зрелог и
позног
романтизма; у
стању је да
слушно
препозна
најпопуларниј
а дела
великих
стваралаца
зрелог и
позног
романтизма
кроз слушне
тестове

-Упознавање са
стилским
одликама и
главним
представницим
а
импресионизма
- Уочавање
дистинкција и

Ученик је у
стању да
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
музичко
стваралаштво
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Исходи
средњи
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст
зрелог и
позног
романтизма;
уочи и
препозна
главне
карактеристик
е стила; у
стању је да
слушно
препозна већи
број дела
великих
стваралаца
зрелог и
позног
романтизма
кроз слушне
тестове

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст

напредни
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
зрелог и
позног
романтизма; у
стању је да
слушно
препозна
велики број
дела великих
стваралаца
зрелог и
позног
романтизма
кроз слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
зрелог и
позног
романтизма
Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
које припадају
421
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Наставна тема

СТИЛСКЕ ОДЛИКЕ
МУЗИКЕ
XX ВЕКА(22)
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,
422

Циљеви садржаји
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Уочавање
развоја
постојећих
инструменталн
их облика и
појаве нових
облика
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

Исходи
основни
средњи
импресионизм импресионизм
а; у стању је а; кадар је да
да слушно
уочи и
препозна
препозна
најпопуларниј главне
а дела
карактеристик
великих
е стила; у
стваралаца
стању је да
импресионизм слушно
а кроз слушне препозна већи
тестове
број дела
великих
стваралаца
импресионизм
а кроз слушне
тестове

-Упознавање са
стилским
одликама и
главним
представницим
а музике XX
века
- Уочавање
дистинкција и
сличности у
ставаралаштву
композитора
ове епохе
- Уочавање
развоја
постојећих
инструменталн
их облика и

Ученик је у
стању да
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
музичко
стваралаштво
у XX веку; у
стању је да
слушно
препозна
најпопуларниј
а дела
великих
стваралаца
XX века кроз

напредни
импресионизм
у; у стању је
да слушно
препозна
велики број
дела великих
стваралаца
импресионизм
а кроз слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове
везане за
епоху
импресионизм
а
Ученик је у
Ученик је у
стању да
стању да
објасни,
идентификује
повеже, и
и анализира
упореди
музичке
чињенице
компоненте у
везане за
оквиру
историјски
композиција
контекст
које припадају
музике XX
XX веку; у
века; кадар је стању је да
да уочи и
слушно
препозна
препозна
главне
велики број
карактеристик дела великих
е стила; у
стваралаца
стању је да
XX века кроз
слушно
слушне
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема
Шостакович. Стилска
стремљења у музици
друге половине XX
века(од
1945. до данас).

Циљеви садржаји
појаве нових
облика
- Праћење
развоја
оперског
стваралаштва

основни
слушне
тестове

Исходи
средњи
препозна већи
број дела
великих
стваралаца
XX века кроз
слушне
тестове

напредни
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
музичке епохе
XX века.

Литература:
Соња Маринковић: Историја музике
Јосип Андреис: Хисторија музике
Џералд Абрахам: Оксфордска историја музике
Роксанда Пејовић: Историја музике

6.1.7. Национална историја музике
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема

Циљеви садржаји

Национална историја музике
IV
групни
33
1
45 минута
Историја с историјом културе и
цивилизације, Српски језик, Музички
облици, Музички инструменти
целоживотно учење, комуникација,
решавање проблема, естетичка
компетенција
усмено испитивање, писмени тестови,
слушни тестови, израда презентација

основни
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Исходи
средњи

напредни

423
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Наставна тема
Почеци српске
музике (1)

Средњевековна
српска музика
(3)

Циљеви садржаји
Упознавање
ученика са
развојем
наше
националне
музике, од
досељавања
Словена на
балканско
полуострво до
18. века.

основни
Ученик је у
стању да
препозна и
опише основне
појмове везане
за живот,
обичаје и
уметност код
Срба до средњег
века

- Развијање
свести о значају
српске
средњевековне
музике
- Упознавање
сопствене
традиције и
учествовање у
њеном
очувању
Упоређивање са
западноевропск
ом музиком

Музика Србије у -Упознавање
ученика са
доба
романтизма (11) развојем
наше музике у
првој половини
19.
века– почеци
развоја српске
уметничке
музике, са
акцентом на
стваралаштво
композитора из
424

Ученик је у
стању да
препозна,
наброји и
дефинише
основне појмове
везане за
музичку
баштину српске
средњевековне
музике

Ученик је у
стању да
препозна и
опише основне
појмове везане
за музичко
стваралаштво у
Србији у доба
романтизма; у
стању је да
слушно
препозна
најпопуларнија

Исходи
средњи
Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
почетке српске
музике

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
музичку
баштину
средњег века,
као и да
установи
разлику између
музичих
примера
световне и
духовне
садржине
Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст
музичког
романтизма у
Србији;
способан је да

напредни
Ученик је у
стању да
анализира и
изводи
закључке
користећи
доступну
литерарну
грађу
наведеног
доба
Ученик је у
стању да
упореди
карактеристик
е духовне и
световне
средњовековн
е музике,
анализира
музичке
примере епохе
средњег века

Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
романтичарск
ог стила у
Србији; у
стању је да
слушно
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема

Савремена
српска музика
(18)

Циљеви садржаји
овог
периода.

- Упознавање
ученика са
достигнућима
домаћих
композитора у
савременом
добу
- Разлике и
сличности
српске и
светске музике

основни
дела великих
стваралаца у
Србији у доба
романтизма кроз
слушне тестове

Ученик је у
стању да
препозна и
опише основне
појмове везане
за савремену
српску музику; у
стању је да
слушно
препозна
најпопуларнија
дела великих
стваралаца
савремене
српске музике
кроз слушне
тестове

Исходи
средњи
уочи и препозна
главне
карактеристике
стила; у стању
је да слушно
препозна већи
број дела
великих
стваралаца
музичког
романтизма у
Србији кроз
слушне тестове

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
историјски
контекст
савремене
српске музике;
способан је да
уочи и препозна
главне
карактеристике
стила; у стању
је да слушно
препозна већи
број дела
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напредни
препозна
велики број
дела великих
стваралаца
музичког
романтизма у
Србији кроз
слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
српске музике
у доба
романтизма
Ученик је у
стању да
идентификује
и анализира
музичке
компоненте у
оквиру
композиција
које припадају
савременој
српској
музици; у
стању је да
слушно
препозна
велики број
дела значајних
стваралаца у
савременој
425
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Наставна тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
великих
стваралаца
савремене
српске музике
кроз слушне
тестове

напредни
српској
музици кроз
слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
савремене
српске музике

Литература:
Андреис, Цветко, Ђурић-Клајн: Хисторијски развој музичке културе у Југославији,
Р. Пејовић: Југословенска историја музике,
Властимир Перичић: Музички ствараоци у Србији

6.1.8. Етномузикологија
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
426

Етномузикологија
III

групни
35
1
45 минута
Историја с историјом културе и
цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Музички облици, Музички инструменти
целоживотно учење, комуникација,
решавање проблема, естетичка
компетенција
усмено испитивање, писмени тестови,
слушни тестови, израда презентација
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Циљеви садржаји
Етномузикологи -Упознавање са
појмовима
ја и њене
етномузикологи
дисциплине (8)
је и фолклора
- Развој свести
о значају
народа за
стварање
музике
- Упознавање
појма ''народно''
- Разумевање
појма
''национално''''народно'' у
музици
-Развој свести о
Вокална
култури и
традиција
- врсте песама и баштини
сопственог
извођење (11)
народа
- Упознавање са
постанком
музике
анонимаца из
народа
- Разумевање
улоге сопствене
музике
- Тежња ка
очувању
традиције и
обичаја српског
народа
Упознавање са
Музички
баштином
инструменти
српског народа
(16)
Упознавање са
обичајима
сопственог
народа
Развој свести о
сопственој
Наставна тема

основни
Ученик је у
стању да
препозна,
именује и
опише основне
појмове везане
за
етномузикологи
ју и фолклор

Исходи
средњи
Ученик је у
стању да
објасни, повеже,
и упореди
чињенице везане
за дату
терминологију
(етномузикологи
ја, фолклор,
национално,
народно, итд)

напредни
Ученик је у
стању да
анализира и
изводи
закључке
користећи
доступну
литерарну и
музичку грађу
грађу

Ученик је у
стању да
препозна,
наброји и
дефинише
основне
појмове везане
за српску
музичку
баштину из
области
народне
вокалне
традиције

Ученик је у
стању да
објасни, повеже
и упореди
чињенице везане
за српско
музичко наслеђе
у оквиру народне
вокалне
традиције

Ученик је у
стању да
разврста,
упореди,
протумачи и
анализира
музичке
примере у
оквиру
народне
вокалне
традиције

Ученик је у
стању да
препозна и
опише основне
појмове везане
за народне
музичке
инструменте
(грађа, делови,

Ученик је у
стању да
објасни, повеже,
и упореди
чињенице и
карактеристике
везане за
народне музичке
инструменте; у

Ученик је у
стању да да
слушно
препозна
велики број
примера звука
музичких
инструмената,
кроз слушне
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Наставна тема

Циљеви садржаји
култури
Тежња ка
очувању
традиције
Упозбавање са
обредима и
обичајима
Србије

основни
начин добијања
тона, улога)

Исходи
средњи
стању је да
слушно препозна
већи број
различитих
народних
инструмената
кроз слушне
тестове

напредни
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
народних
музичких
инструмената

Литература:
Д. Големовић: Етномузикологија, уџбеник за средњу музичку школу
Д. Девић: Етномузикологија, скрипте I - III, Београд 1977.
Низ етномузиколошких радова о разним проблемима из етномузикологије
Дискографија наше народне музике, аудио и видео материјал из исте области

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
428

Циљеви -

Етномузикологија
IV
групни
33
1
45 минута
Историја с историјом културе и
цивилизације, Српски језик, Солфеђо,
Музички облици, Музички инструменти
целоживотно учење, комуникација,
решавање проблема, естетичка
компетенција
усмено испитивање, писмени тестови,
слушни тестови, израда презентација
Исходи
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6.Програми наставних предмета-средња школа
садржаји
Упознавање
ученика са
морфолошким
компонентама
традиционалне
песме кроз
примере наше
вокалне
традиције.

основни
Ученик је у
стању да
препозна,
именује и
опише
основне
појмове
везане за
анализу
песама и
других
мелодијских
примере наше
вокалне
традиције

средњи
Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице
везане за
анализу
песама и
других
мелодијских
примере наше
вокалне
традиције

напредни
Ученик је у
стању да врши
компарацију и
изводи
закључке при
мелопоетској
анализи
користећи
доступну
литерарну и
музичку грађу

Органологија(10)
инструментални
ансамбли
музички
инструменти(идиофон
и,
мембранофони и
кордофони)
певање уз гусле
градски фолклор и
новокомпонована
музика

Упознавање
ученика са
инструментима
и
инструментални
м
ансамблима
Осим тога,
акценат се
ставља
и на обучавање
ученика да
разликују
традиционалну
музику од
осталих видова
употребе
традиционалне
музике у
данашње време.

Ученик је у
стању да
препозна и
опише
основне
појмове
везане за
народне
музичке
инструменте
(грађа,
делови, начин
добијања
тона, улога)

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и
упореди
чињенице и
карактеристи
ке везане за
народне
музичке
инструменте;
у стању је да
слушно
препозна већи
број
различитих
народних
инструмената
кроз слушне
тестове

Карактеристике
народног
певања балканских
народа(12)

Упознавање
ученика са
најзначајнијим
карактеристика

Ученик је у
стању да
препозна,
наброји и

Ученик је у
стању да
објасни,
повеже, и

Ученик је у
стању да да
слушно
препозна
велики број
примера звука
музичких
инструмената,
кроз слушне
тестове;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
народних
музичких
инструмената
Ученик је у
стању да
анализира,
упоређује и

Анализа
мелопоетских
облика (11)
облик, каденце,
ритам,
тонски низови и обим
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Наставна тема
Црна Гора, Хрватска,
Босна и
Херцеговина,
Македонија,
Бугарска, Грчка,
Албанија
Македонија

Циљеви садржаји
ма народног
певања
балканских
народа

основни
опише
основне
појмове
везане за
карактеристи
ке народног
певања
балканских
народа

Исходи
средњи
упореди
чињенице и
карактеристи
ке везане за
карактеристи
ке народног
певања
балканских
народа

напредни
образлаже
појмове везане
за
карактеристик
е народног
певања
балканских
народа;
истражује и
проналази
мање познате
историјске
податке;
припрема,
саставља и
презентује
текстуалне и
мултимедијал
не радове из
области
народног
певања
балканских
народа

Литература:
Д. Големовић: Етномузикологија, уџбеник за средњу музичку школу
Д. Девић: Етномузикологија, скрипте I - III, Београд 1977.
Низ етномузиколошких радова о разним проблемима из етномузикологије
Дискографија наше народне музике, аудио и видео материјал из исте области

6.1.9. Солфеђо за теоретски одсек
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
430

Главни предмет-солфеђо
I TO
групни
105
3
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема

Циљеви - садржаји

1. МЕЛОДИКА

Дијатоника
(тоналитети до 4
предзнака)
Молдур и мутација
Хроматске
скретнице и
пролазнице
Дијатонска
модулација
Двогласно певање
Српске народне
песме са текстом
Развијање музичког
мишљења,
музикалности,
музичке меморије
Постизање вештине
праћења мелодијског
и хармонског тока
Развијање
способности да се
увидом у нотни
текст, путем
унутрашњег слуха,
чује оно што ће се
отпевати или
одсвирати
Оспособљавање
ученика за
самостално учење и
вежбање
Неговање естетског
укуса и стицање
знања о основним
одликама
националне културне
баштине

45 минута
хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару
Исходи – по нивоима
Тачно интонира
тонове, кратке
мелодијске мотиве и
мелодијске примере
у којима се утврђује
фиксирање ступњева
у оквиру хармонских
функција у
тоналитетима до 4
предзнака
Тачно пева ПРИМА
ВИСТА мелодијске
примере и
препознаје тоналне
проблеме
Дефинише и
објашњава појам
хроматике, мутације
и модулације
Анализира дело и
користи усвојена
знања
Успешно интонира
једну деоницу
двогласа, док другу
свира на клавиру
Развија допадљивост
према изворним
народним песмама
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за основни ниво:
пева мелодијске
примере у
тоналитетима до 4
предзнака и
модулативне
примере у
тоналитетима до 2
предзнака, уз
хармонизацију и
помоћ наставника;
интонира лаке
двогласне песме са
текстом
за средњи ниво:
пева мелодијске
примере у
тоналитетима до 4
предзнака и
модулативне
примере у
тоналитетима до 2
предзнака, уз
основну
хармонизацију;
интонира мелодијске
примере са
једноставним
хроматских
скретницама и
пролазницама
за напредни ниво:
пева мелодијске и
модулативне
примере у
тоналитетима до 4
предзнака без
помоћи наставника;
431
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Наставна тема

2. РИТАМ
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

лако и брзо
проналази мутацију
и модулацију у
примерима за певање
а потом је и тачно
интонира;
одржава стабилну
интонацију у
двогласним
примерима и
песмама са текстом
без помоћи
наставника
Равномерно читање
Прецизно изводи
за основни ниво:
(промена кључа)
ритмичку вежбу
равномерно чита
Ритмичко читање
индивидуално и у
тонове једноставног,
(промена кључа, веће групи, на начин
поступног покрета,
коришћење пауза и
мануелне
са променом кључа;
лигатура)
репродукције и
чита лаке примере из
Четвороделна подела ритмичког читања
инструменталне
јединице бројања
Тачно тактира и
литературе
Троделни ритмови са изводи задате
за средњи ниво:
простом деобом
ритмичке мотиве
равномерно чита
тродела и
Лако чита инсерте из тонове скоковитог
пунктираним
инструменталне
покрета, са
фигурама
литературе
променом кључа;
Народни ритмови
Овладава ритмичким изводи фигуре
Развијање
захтевима на
четвороделне поделе
равномерне
примерима за читање са присуством пауза
пулсације
с листа
и лигатура
Оспособљавање
за напредни ниво:
ученика да унапред
течно и лако
сагледају што више
изговара примере
музичког садржаја
равномерног и
Анализирање и
ритмичког читања,
увежбавање
са променом кључа и
ритмичких етида са
присуством пауза и
четвороделном
лигатура;
поделом јединице
изводи примере
бројања као и етида
супротстављања
са присуством
пунктираног ритма
супротстављања
и триоле
пунктираног ритма
и триоле
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. ИНТОНИРАЊЕ
И ОПАЖАЊЕ

Опажање тонова,
мотива, штимова
Опажање двозвука и
хармонских веза
(главни ступњевистрого везивање
акорада)
Развијање
способности за
препознавање тонова
унутар тоаналитета у
ширем обиму
Развијање логике
препознавања
штимова према
задатом камертону
Разумевање
музичких појмова,
схватање акордских
односа у тоналитету
и њихово
повезивање
Развијање
хармонског слуха

4. ДИКТАТИ

Записивање
дијатонских тонова,
апсолутних висина,
двозвука
Једногласни
мелодијски диктат
Ритмички диктат
Развијање
способности за
препознавање
мелодијских и
ритмичких мотива
по двотактима, као и
апсолутних висина

Исходи – по нивоима
Прецизно опажа и
интонира тонове и
мотиве као и 4
двозвука у низу
Препознаје и пева
акорде на главним
ступњевима,
постављене у
строгом хармонском
ставу

за основни ниво:
опажа и интонира
тонове једноставног,
поступног покрета;
интонира горњи глас
приликом опажања
двозвука
за средњи ниво:
опажа и интонира
тонове и мотиве
тежег садржаја;
чује и препознаје
основне везе међу
акордима;
опажа један галс у
двозвуку
за напредни ниво:
опажа и интонира
тонове и мотиве са
променом регистра;
прецизно опажа
двозвуке и
хармонске везе и
интонира их као низ;
чује и препознаје
сваки глас унутар
акорда
Опажа и записује
за основни ниво:
појединачне и групе опажа и записује
тонова, као и
тонове и мотиве
двозвуке
једноставног
Опажа и записује
покрета;
једногласне
записује лак
мелодијске диктате
једногласни диктат у
Препознаје ритмичке тоналитету до 2
групације и записује предзнака
их
за средњи ниво:
опажа и записује
апсолутне висине
претежно поступног
покрета;
записује једногласни
мелодијски диктат са
скоковима;
опажа и записује низ
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
лаких двозвука
за напредни ниво:
препознаје и
записује низ
дијатонских тонова и
апсолутних висина
тежег садржаја;
записује једногласне
мелодијске диктате
са скоковима у
тоналитетима до 4
предзнака

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана кран, Мирјана Ћалић: Солфеђо са
теоријом музике за I разред средње музичке школе, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2007.
ГОДИШЊИ ИСПИТ
ПИСМЕНИ ДЕО:
Записивање дијатонских двозвука у тоналитету једногласног диктата
Једногласни мелодијски диктат: модулација на доминанту или мутација
УСМЕНИ ДЕО:
Ритмичка етида умереног темпа, без скокова у оквиру ритмичких група краћег трајања
Певање с листа-у оквиру пређеног градива из мелодике
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА
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Циљеви - садржаји
Алтерације у
тоналитетима са
малим бројем

Главни предмет-солфеђо
II TO
групни
105
3
45 минута
хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Тачно интонира
за основни ниво:
тонове и препознаје пева алтерације у
функционалну
тоналитетима са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
предзнака
Дијатоника и
хроматика у
тоналитетима до 7
предзнака
Мутација и
дијатонска
модулација
Модуси (певање
лествица и каденци)
Српске народне
песме са текстом
Двоглас (дијатоника
и дијатонска
модулација)
Троглас (канони и
примери у вези са
радом на
хармонским везама)
Развијање
музикалности,
музичке писмености
и меморије
Повезивање звучних
представа са
визуелним и обрнуто
Упознавање музичке
литературе уз
корелацију са
наставом
инструмента
Осамостаљивање
ученика за
препознавање
проблема и његово
решавање

Исходи – по нивоима
поставку истих у
мањим бројем
оквиру тоналитета
предзнака, уз
Дефинише и
хармонизацију и
објашњава
помоћ наставника;
алтерације и
интонира лаке
модулације
двогласне песме са
Разликује и
текстом;
препознаје ступњеве препознаје
у оквиру хармонких модулације у блиске
функција
тоналитете
Усменом анализом
за средњи ниво:
препознаје тоналне
пева мелодијске
проблеме
примере са
мелодијских
хроматиком у
примера
тоналитетима до 7
Самостално се
предзнака, уз
активира приликом
основну
рада на чистој
хармонизацију;
интонацији
интонира мелодијске
Осећа разноликост
примере са
народних песама и
мутацијом и
развија допадљивост дијатонском
према истим
модулацијом;
Успешно интонира
пева лакше примере
деоница из двогласа модуса
или трогласа
за напредни ниво:
пева мелодијске и
модулативне
примере у
тоналитетима до 7
предзнака без
помоћи наставника;
лако и брзо
проналази мутацију
и модулацију у
примерима за
певање а потом је и
тачно интонира;
одржава стабилну
интонацију у
примерима са
алтерацијама као и у
двогласним и
трогласним
примерима;
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2. РИТАМ

3. ИНТОНИРАЊЕ
И ОПАЖАЊЕ
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
интонира српске
песме са теском без
помоћи наставника
Равномерно читање
Препознаје
за основни ниво:
са и без промене
ритмички покрет и
чита примере
кључа (120 удара у
осећа пулсацију
равномерног читања
минути)
Самостално изводи
са променом кључа;
Ритмичко читање
ритмичке фигуре у
чита лаке примере из
(троделни ритмови и троделним
инструменталне
дуола, осмоделна
ритмовима са
литературе;
подела четвртине
дуолом и осмоделној куца и изводи
као јединице
подели четвртине
фигуре троделних
бројања и мала
као јединице
ритмова са дуолом
триола)
бројања са малом
за средњи ниво:
Народни ритмови са триолом)
равномерно чита
једним и два тродела Препознаје народне тонове скоковитог
Промена врсте
ритмове и ритмичке покрета, са
такта: изједначавање фигуре у оквиру њих променом кључа;
дводелне јединице
Примењује
ритмичким читањем
бројања са
ритмичко читање са изводи фигуре
троделном
променом кључа и
осмоделне поделе са
Развој способности
такта
малом триолом;
ученика ка
Овладава ритмичким чита примере са
унутрашњој
захтевима на
променом врсте
ритмичкој пулсацији примерима за
такта
Оспособљавање
читање са листа
ученика да примене
за напредни ниво:
стечено знање
течно и лако
Упознавање са
изговара примере
народном музиком и
равномерног и
ритмовима и
ритмичког читања у
разумевање
оквиру градива;
ритмичког богатства
активно учествује у
фолклора свог
извођењу примера
народа
народног ритма са
два и три тродела и
примера музичког
фолклора
Опажање основних
Опажа и интонира
за основни ниво:
тонова (према
основне и хроматске опажа и интонира
каденци C-dura) и
тонове као и мотиве основне тонове кроз
хроматских тонова
Самостално опажа
две и више октава;
fis и b, у целом
апсолутне висине
препознаје и
регистру клавијатуре Препознаје и
интонира лакши низ
Опажање
перципира двозвуке двозвука и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
апсолутних висина
Опажање двозвука у
оквиру тоналитета
који се обрађују
(примена мутације и
модулације)
Опажање штимова и
хармонских веза
(троглас и
четвороглас у
строгој и слободној
вези, у тоналитетима
до 4 предзнакаглавни и споредни
ступњеви)
Развој способности
опажања и
перципирања
звучних појава
Развој способности
меморисања
музичког садржаја
Стицање
чињеничног знања

Исходи – по нивоима
и акорде у оквиру
хармонских веза;
тоналитета
за средњи ниво:
Именује и
опажа и интонира
препознаје
основне и хроматске
хармонизацију
тонове и мотиве кроз
тоналитета
две и више октава;
Зна да објасни и
чује и препознаје
демонстрира
везе међу акордима
хармонски ток
(троглас и
чевороглас);
опажа и интонира
штимове
за напредни ниво:
чује и интонира
основне и хроматске
тонове и мотиве у
целом регистру
клавијатуре;
прецизно опажа низ
двозвука са
модулацијом и
мутацијом као и
хармонске везе
(троглас и
четвороглас);
објашњава и
демонстрира
хармонски ток

4. ДИКТАТИ

Записивање
дијатонских тонова,
апсолутних висина у
обиму октаве и
двозвука са
применом мутације
и модулације
Једногласни
мелодијскиритмички са
алтерацијама и
модулацијама
Двогласни диктат
прилагођен градиву
мелодике
Записивање српских

Опажа и записује
појединачне тонове,
апсолутне висине у
обиму октаве и
двозвуке са
применом мутације
и модулације
Опажа и записује
једногласне
мелодијскоритмичке диктате
Чује и записује
једноставне
двогласне диктате
поступног покрета у
оквиру градива
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за основни ниво:
опажа и записује
основне тонове;
чује и евидентира
лаке низове двозвука
и хармонских веза;
записује једноставне
мелодијске диктате
за средњи ниво:
опажа и записује
основне тонове и
апсолутне висине у
оквиру градива;
записује двозвуке и
хармонске везе
(троглас и D7);
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
народних песама са
Препознаје
записује једногласне
текстом
ритмичке групације
и двогласне диктате
Формирање звучних и записује их
средње тежине
представа
за напредни ниво:
Мотивисање
записује дијатонске
ученика за даље
тонове, апсолутне
учење и савладавање
висине у обиму
мелодијскооктаве и двозвуке са
ритмичких проблема
применом мутације
и модулације;
успешно приступа
опажању и
записивању тежих
низива хармонских
веза;
тачно и прецизно
бележи товоне у
једногласном и
двогласном диктату

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Kaран: Солфеђо за II разред средње
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
Испитни захтеви:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Једногласни и двогласни мелодијски диктат из оквира градива, као и записивање
хармонских веза
УСМЕНИ ДЕО:
Ритмичка етида за читање са листа
Мелодијска етида за певање са листа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
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Главни предмет-солфеђо
III ТО
групни
105
3
45 минута
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА

Циљеви - садржаји
Алтерације-скокови
у алтероване тонове
и напуштање истих
скоком
Модулација у
тоналитете I и II
квинтне сродности
Поставка алт кључа
(једногласно певање)
Техничке вежбе:
алтеровани акорди и
њихова разрешења
(N6/3, F5/3, DD7)
Једногласне и
двогласне српске
народне песме
(двоглас-хомофони и
полифони примери)
Троглас у оквиру
захтева хармонских
веза
Провера тачности
мелодијског
примера, путем
принципа поставке
алтерација
Развијање
способности да се
увидом у нотни
текст, путем
унутрашњег слуха,
чује оно што ће се
отпевати
Увежбавање алт
кључа по визуелном
принципу памћења
Оспособљавање
ученика за
самостално учење и
вежбање

хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Тачно интонира
за основни ниво:
алтероване тонове
пева мелодијске
Чисто пева примере
примере са
са скоком у
алтерацијама у
алтерован тон и
тоналитетима са
његовим
мањим бројем
индиректним
предзнака и
разрешењем
модулативне
Тачно пева ПРИМА
примере у
ВИСТА мелодијаке
тоналитетима до 4
примере са
предзнака, уз
модулацијом
основну
Течно чита тонове у хармонизацију и
алт кључу
помоћ наставника;
Анализира дело и
интонира лаке
користи усвојена
двогласне песме са
знања из хармоније
текстом
Развија допадљивост за средњи ниво:
према изворним
пева мелодијске
народним песмама
примере у
тоналитетима до 7
предзнака и
модулативне
примере у
тоналитетима до 4
предзнака, уз
основну
хармонизацију;
интонира мелодијске
примере са
једноставном
модулацијом;
чита алт кључ
за напредни ниво:
чисто пева техничке
вежбе и мелодијске и
модулативне
примере у
тоналитетима до 7
предзнака; лако и
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2. РИТАМ

3. ИНТОНИРАЊЕ
И ОПАЖАЊЕ
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Циљеви - садржаји
Изучавање хомофоне
и полифоне фактуре

Исходи – по нивоима
брзо проналази
мутацију и
модулацију у
примерима за певање
а потом је и тачно
интонира;
одржава стабилну
интонацију у
двогласним и
трогласним
примерима;
течно чита алт кључ
Равномерно читање
Прецизно изводи
за основни ниво:
у алт кључу
ритмичку вежбу са
равномерно чита
Ритмичко читање
променом метра без
тонове једноставног
(промена метра и
нарушавања
покрета у алт кључу;
ритмичких врста)
пулсације
чита примере лакшег
Полиритмија 3:2, 2:3, Познаје одлике
садржаја из
3:4
полиритмије и тачно инструменталне
Народни ритмови са их примењује у
литературе
променом метра
примерима за читање за средњи ниво:
Развијање
са листа
равномерно чита
равномерне
Лако чита инсерте из тонове у алт кључу;
пулсације
инструменталне
изводи парлато
Оспособљавање
литературе
примере са
ученика да читају
Усвојена знања
променом кључа и
алт кључ према
примењује на
врсте такта
визуелним
инструменту
за напредни ниво:
принципима
течно и лако
Анализирање и
изговара примере
увежбавање
равномерног и
ритмичких етида са
ритмичког читања,
променом метра и
са променом кључа и
ритмичких врста
врсте такта
Развијање
изводи примере са
способности ученика
полиритмијом
да прецизно користе
полиритмију
Опажање основних и Прецизно опажа и
за основни ниво:
хроматских тонова
интонира основне и
опажа и интонира
као и апсолутних
хроматске тонова
тонове једноставног,
висина
као и апсолутне
поступног покрета;
Систематизација
висине
интонира горњи глас
штимова
Тачно пева један
приликом опажања
Хармонске везе
глас из низа
хармонских веза
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. ДИКТАТИ

Циљеви - садржаји
(троглас и
четвороглас са
модулацијом
Развијање логике
препознавања
штимова према
задатом камертону
Анализа и
увежбавање
интонирања
хармонских веза и
стицање брзине у
схватању акордских
односа приликом
дијатонске
модулације

Исходи – по нивоима
хармонских веза, док за средњи ниво:
остале свира
опажа и интонира
тонове и мотиве
тежег садржаја;
чује и препознаје
основне везе међу
акордима
за напредни ниво:
опажа и интонира
тонове и мотиве са
променом регистра;
прецизно опажа
хармонске везе и
интонира их као низ
акорада; чује и
препознаје сваки
глас унутар акорда
Једногласни
Записује
за основни ниво:
мелодијски диктат из једногласне
записује лак
градива мелодике
мелодијске диктате
ритмички диктат као
(записивање према
(,,вергл,, принцип)
и једногласни и
двотактима,
Памти низ акорада и двогласни
музичким фразама и одређује дијатноску
мелодијски диктат у
,,вергл,, диктат)
модулацију
оквиру градива
Двогласни диктат са Препознаје метар и
за средњи ниво:
алтерацијама и
ритмичке групације
записује једногласни
модулацијама
и записује их
и двогласни
Записивање српских
мелодијски диктат са
народних песама са
алтерацијама и
променом метра
лакшим
Развијање
модулацијама;
способности за
опажа и препознаје
препознавање
метар у песмама са
ритмичкотекстом
мелодијских целина,
за напредни ниво:
по двотактима и
записује једногласне
дужим фразама
и двогласне
Развијање
мелодијске диктате у
способности за
брзом темпу у свим
уочавање модулација
тоналитетима;
и специфичног
тачно записује
покрета мелодије
диктате по фразама и
,,вергл,, диктате као
и ритмичке са
променом метра
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Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Kaран: Солфеђо за III разред средње
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
Испитни захтеви:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Мелодијско-ритмички диктат (модулације и алтерације)
Двогласни диктат-хомофони двоглас, дијатоника
УСМЕНИ ДЕО:
Парлато-према годишњем градиву, читање са листа
Певање са листа једне српске народне песме са текстом
Мелодијски пример-певање са листа у оквиру градива

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА

442

Циљеви - садржаји
Лабилне алтерацијеелипсе и вантоналне
доминанте
Алтеровани акорди и
њихова разрешења
Модулација,
мутација и
алтерације кроз
једноглас, двоглас и
троглас
Српске народне
песме кроз једноглас
и двоглас

Главни предмет-солфеђо
IV ТО
групни
105
3
45 минута
хармонија, контрапункт, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Чисто пева
за основни ниво:
мелодијске примере пева мелодијске
са вантоналним
примере са
доминантама и
модулацијама и
лабилним
алтерацијама, уз
алтерацијама
хармонизацију и
Тачно интонира
помоћ наставника;
ПРИМА ВИСТА
интонира лаке
примере са
двогласне песме са
мутацијом,
текстом;
модулацијама и
чита тенор кључ
алтерацијама
за средњи ниво:
Анализира дело и
пева мелодијске
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Поставка тенор
кључа
Увежбавање
техничких вежби са
хроматским
померањем тонова
Анализирање и
увежбавање тачног
извођења
мелодијских
примера са
захтевима II и III
фазе поставке
дијатонике
Стицање знања о
основним одликама
једногласног и
двогласног певања
српске народне
песме
Увежбавање тенор
кључа по визуелном
принципу

2. РИТАМ

Равномерно читањетенор и алт кључ
Ритмичко читање
(брза и лагана темпа,
све врсте триола и
друге неправилне
ритмичке групе:
квинтола, секстола)
Читање примера из
литературе уз
обнављање
целокупног градива
средње школе
Развијање
равномерне
пулсације и
оспособљавање
ученика да тачно

Исходи – по нивоима
користи усвојена
примере са лакшим
знања
лабилним
Успешно изводи
алтерацијама,
деонице у
самодулацијама и
вишегласним
мутацијом, уз
примерима
основну
Развија допадљивост хармонизацију;
према изворним
пева српске народне
народним песмама
песме (двоглас);
чита тенор кључ
за напредни ниво:
пева мелодијске
примере са тежим
алтерацијама и
вантоналним
акордима без помоћи
наставника;
у двогласним и
трогласним
примерима успешно
одржава чисту
интонацију;
лако препознаје и
одређује места
модулације и
мутације у
примерима за певање
Прецизно изводи
за основни ниво:
ритмичку вежбу
изводи једноставне
индивидуално и у
ритмичке примере из
групи, на начин
литературе у
мануелне
лаганом и умереном
репродукције и
темпу;
ритмичког читања
чита тенор и алт
(неправилне
кључ
ритмичке групе)
за средњи ниво:
Лако чита инсерте из течно чита алт и
инструменталне
тенор кључ;
литературе
правилно изводи
Овладава ритмичким примере са
захтевима на
неправилним
примерима за читање ритмичким групама
с листа
у умереном темпу;
за напредни ниво:
течно и лако
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Наставна тема

3. ИНТОНИРАЊЕ
И ОПАЖАЊЕ

4. ДИКТАТИ
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Циљеви - садржаји
читају тенор кључ
према визуелним
принципи
Увежбавање
ритмичких етида са
триолом, квинтолом
и секстолом;
мануелна
репродукција

Исходи – по нивоима
изговара примере
равномерног читања
у алт и тенор кључу;
прецизно изводи
неправилне
ритмичке групе у
брзом темпу,
поштујући
артикулационе
ознаке
Опажање основних и Опажа и интонира
за основни ниво:
хроматских тонова
основне и хроматске опажа и пева
(према примерима из тонове као и модусе основне и хроматске
мелодике) као и
и модалне мотиве
тонове једноставног
слободних двозвука
Препознаје и пева
покрета;
и од камертона
двозвуке и
препознаје и
Хармонске везе:
хармонске везе са
интонира двозвуке и
уски и широки слог, присуством
хармонске везе
слободно и строго
четворозвука и
лакшег садржаја
везивање: дијатоника дијатонском
за средњи ниво:
са септакордима и
модулацијом
опажа и интонира
дијатонксе
лакше модалне
модулације
мотиве као и групе
Опажање модуса и
тонова са
модалних елемената
хроматиком;
Развијање
препознаје и
способности
интерпретира низ
препознавања и
повезаних акорада са
транспоновања
модулацијом
модуса према
за напредни ниво:
карактеристичном
опажа и интонира
интервалу и каденци
све врсте тонове,
Анализа и
модусе и модалне
увежбавање
примере;
инотниорања
прецизно опажа и
хармонских веза и
интерпретира
стицање брзине у
хармонске везе у
схватању акордских
оквиру градива
односа у
модулацијама и
мутацијама
МелодијскоОпажа и записује
за основни ниво:
ритмички диктат
једногласне
опажа и записује
(према музичим
мелодијске диктате
једноставне
фразама) из градива
Записује двоглас и
једногласне и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
мелодике
Двогласни диктат
(дијатоника,
алтерације,
хроматске
пролазнице и
модулације)
Ритмички диктат са
променом метра
Записивање српских
народних песама са
текстом
Развијање
способности за
праћење кретања
мелодије по фразама
Одређивање
модулације према
логици кретања
мелодије
Препознавање
ритмичких група

Исходи – по нивоима
повезује усвојена
двогласне диктате у
знања из предмета
оквиру градива
хармонија
за средњи ниво:
Одређује музички
опажа и записује
метар и препознаје
једногласне и
ритмичке фигуре
двогласне
мелодијске диктате
тежег садржаја
за напредни ниво:
успешно записује
једногласне и
двогласне
мелодијске диктате
према градиву
мелодике;
одређује музички
метар и записује
мелодију српских
народних песама

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Каран, Зоран Николић: Солфеђо за IV
разред средње музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
ГОДИШЊИ ИСПИТ
ПИСМЕНИ ДЕО:
Једногласни мелодијски диктат-модулације, алтерације
Двогласни мелодијски диктат-хомофони двоглас-модулације
Записивање народне песме са текстом према певању наставника
УСМЕНИ ДЕО:
Ритмичко читање са листа-промена метра
Певање мелодијског примера са листа-модулације

6.1.10. Солфеђо за вокалноинструментални одсек
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни

Солфеђо
I ВИ
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план и програм:
групни
70
2
45 минута
хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару

Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА

446

Циљеви - садржаји
Дијатоника
(тоналитети до 4
предзнака)
Mутација и
дијатонска
модулација
Двогласно певањедијатоника
Певање српских
народних песама
Развијање музичког
мишљења,
музикалности,
музичке меморије
Постизање вештине
праћења мелодијског
и хармонског тока
Развијање
способности да се
увидом у нотни
текст, путем
унутрашњег слуха,
чује оно што ће се
отпевати или
одсвирати
Оспособљавање
ученика за
самостално учење и
вежбање
Неговање естетског
укуса и стицање
знања о основним
одликама

Исходи – по нивоима
Тачно интонира
за основни ниво:
тонове, кратке
пева мелодијске
мелодијске мотиве и примере у
мелодијске примере тоналитетима до 4
у којима се утврђује предзнака и
фиксирање ступњева модулативне примере
у оквиру хармонских у тоналитетима до 2
функција у
предзнака, уз
тоналитетима до 4
хармонизацију и
предзнака
помоћ наставника;
Тачно пева ПРИМА интонира лаке
ВИСТА мелодијске
двогласне песме са
примере
текстом
Дефинише и
за средњи ниво:
објашњава појам
пева мелодијске
мутације и
примере у
модулације
тоналитетима до 4
Анализира дело
предзнака и
инструменталне
модулативне примере
литературе и
у тоналитетима до 2
користи усвојена
предзнака, уз основну
знања
хармонизацију;
Успешно интонира
одржава интонацију
једну деоницу
једног од гласова у
двогласа, док другу
двогласу и пева
свира на клавиру
једноставне српске
Развија допадљивост народне песме
према изворним
за напредни ниво:
народним песмама
пева мелодијске и
модулативне примере
у тоналитетима до 4
предзнака без помоћи
наставника;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
националне
културне баштине

Исходи – по нивоима
лако и брзо
проналази мутацију и
модулацију у
примерима за певање
а потом је и тачно
интонира;
одржава стабилну
интонацију у
двогласним
примерима и песмама
са текстом
Равномерно и
Прецизно изводи
2. РИТАМ
за основни ниво:
ритмичко читање
ритмичку вежбу
равномерно чита
(четвороделна
индивидуално и у
тонове једноставног,
подела јединице
групи, на начин
поступног покрета;
бројања са паузама и мануелне
чита лаке примере из
лигатурама и
репродукције и
инструменталне
супротстављање
ритмичког читања
литературе
пунктираног ритма и Тачно тактира и
за средњи ниво:
триоле)
изводи задате
равномерно чита
Троделни ритмови
ритмичке мотиве
тонове скоковитог
са простом деобом
Лако чита инсерте из покрета;
тродела
инструменталне
изводи фигуре
Народни ритмови
литературе
четвороделне поделе
Развијање
Овладава ритмичким са присуством пауза
равномерне
захтевима на
и лигатура
пулсације
примерима за
за напредни ниво:
Оспособљавање
читање с листа
течно и лако изговара
ученика да унапред
Тачно интерпретира и одржава
сагледају што више
примере народних
равномеран пулс у
музичког садржаја
ритмова
примерима
Анализирање и
равномерног и
увежбавање
ритмичког читања, са
ритмичких етида са
присуством пауза и
четвороделном
лигатура;
поделом јединице
изводи примере
бројања као и етида
супротстављања
са присуством
пунктираног ритма и
супротстављања
триоле;
пунктираног ритма
показује прецизност
и триоле
у извођењу народних
ритмова
Прецизно опажа и
3. ИНТОНИРАЊЕ Опажање тонова,
за основни ниво:
мотива, штимова и
интонира дијатонске опажа и интонира
И ОПАЖАЊЕ
апсолутних висина
тонове и мотиве кроз тонове једноставног,
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Наставна тема

4. ДИКТАТИ
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Циљеви - садржаји
(обим а1-д2 и е1-а1)
Двозвуци и
хармонске везе
(главни ступњевистрого везивање
акорада)
Развијање
способности за
препознавање
тонова унутар
тоанлитета у ширем
обиму
Развијање логике
препознавања
штимова према
задатом камертону
Разумевање
музичких појмова,
схватање акордских
односа у тоналитету
и њихово
повезивање
Развијање
хармонског слуха

Исходи – по нивоима
целу клавијатуру и
поступног покрета;
хроматске у
интонира горњи глас
одређеном обиму
приликом опажања
Препознаје и пева
двозвука и лаких
двовзуке и акорде на храмонских веза
главним
за средњи ниво:
ступњевима,
опажа и интонира
постављене у
тонове и мотиве
строгом хармонском тежег садржаја;
ставу
чује и препознаје
основне везе међу
акордима;
пева један глас у
двозвуцима
за напредни ниво:
опажа и интонира
тонове (дијатонске и
хроматске) и мотиве
са променом
регистра;
прецизно опажа
двозвуке и хармонске
везе и интонира их
као низ; чује и
препознаје сваки глас
унутар акорда
Мелодијски и
Опажа и записује
за основни ниво:
ритмички диктати у једногласне
записује једногласни
оквиру градива из
мелодијске диктате
диктат у тоналитету
мелодике и ритмаПрепознаје
до 2 предзнака и
усмени и писмени
ритмичке групације ритмички у такту 2/4
Развијање
и записује их
и 6/8
способности за
за средњи ниво:
препознавање
записује једногласни
мелодијских и
мелодијски диктат са
ритмичких мотива
скоковима и
по двотактима
ритмички мешовитог
такта
за напредни ниво:
записује једногласне
мелодијске диктате
са скоковима у
тоналитетима до 4
предзнака;
записује ритмичке
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
мотиве и диктате уз
опажање метричке
врсте

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана кран, Мирјана Ћалић: Солфеђо са
теоријом музике за I разред средње музичке школе, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2007.
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА

Циљеви - садржаји
Дијатоника-преглед
тоналитета до 7
предзнака
Алтерације у
тоналитетима до 2
предзнака
Мутација и
дијатонска
модулација I
квинтног сродства
Модуси (певање
лествица и каденци)
Српске народне
песме са текстом
Развијање
музикалности,
музичке писмености
и меморије
Повезивање звучних
представа са
визуелним и обрнуто

Солфеђо
II ВИ
групни
70
2
45 минута
хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Тачно интонира
за основни ниво:
тонове и препознаје пева алтерације у
функционалну
тоналитетима са
поставку истих у
мањим бројем
оквиру тоналитета
предзнака, уз
Дефинише и
хармонизацију и
објашњава
помоћ наставника;
алтерације и
интонира лаке
модулације
двогласне песме са
Разликује и
текстом;
препознаје ступњеве препознаје
у оквиру хармонких модулације у блиске
функција
тоналитете
Усменом анализом
за средњи ниво:
препознаје тоналне
пева мелодијске
проблеме
примере у
мелодијских
тоналитетима до 7
примера
предзнака, уз
Самостално се
основну
активира приликом
хармонизацију;
рада на чистој
интонира места
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Наставна тема

2. РИТАМ
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Циљеви - садржаји
Упознавање
инструменталне
музичке литературе
Осамостаљивање
ученика за
препознавање
проблема и његово
решавање

Исходи – по нивоима
интонацији
мутације и
Пева модусе као и
дијатонске
српске народне
модулације;
песме са текстом
пева лакше примере
модуса
за напредни ниво:
пева мелодијске и
модулативне
примере у
тоналитетима до 7
предзнака без
помоћи наставника;
лако и брзо
проналази мутацију
и модулацију у
примерима за
певање а потом је и
тачно интонира;
одржава стабилну
интонацију у
примерима са
алтерацијама;
интонира српске
песме са текстом и
модусе
Равномерно и
Препознаје
за основни ниво:
ритмичко читање
ритмички покрет и
чита примере
инсерата из
осећа пулсацију
равномерног читања
литературе и
Самостално изводи
са променом кључа;
инструктивних
ритмичке фигуре у
чита лаке примере из
вежби
троделним
инструменталне
Утврђивање деобе
ритмовима као и
литературе;
тродела и обрада
дуолу и осмоделну
куца и изводи
дуоле и осмоделне
поделу ритмичке
фигуре троделних
поделе ритмичке
јединице
ритмова са дуолом
јединице
Примењује
за средњи ниво:
Промена врсте
ритмичко читање са равномерно чита
такта-према
променом кључа и
тонове скоковитог
примерима из
такта
покрета, са
литературе
Овладава ритмичким променом кључа;
Развој способности
захтевима на
ритмичким читањем
ученика ка
примерима за
изводи фигуре
унутрашњој
читање са листа
осмоделне поделе са
ритмичкој пулсацији
малом триолом;
Примена стеченог
чита примере са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
знања
Оспособљавање за
даље самостално
учење

3. ИНТОНИРАЊЕ
И ОПАЖАЊЕ

Опажање и
интонирање
штимова и двозвука
у оквиру тоналитета
Опажање
дијатонских и
хроматских тонова
д1-д2
Хармонске везе:
троглас у строгој
вези, главни
ступњеви и акорди
на II и VII у
тоналитетима до 4
предзнака
Развој способности
опажања и
перципирања
звучних појава
Развој способности
меморисања
музичког садржаја
Стицање
чињеничног знања

Исходи – по нивоима
променом врсте
такта
за напредни ниво:
течно и лако
изговара примере
равномерног и
ритмичког читања у
оквиру градива
(тродел-деоба,
дуола, осмоделна
подела, промена
такта)
Опажа и интонира
за основни ниво:
основне и хроматске опажа и интонира
тонове као и мотиве основне тонове кроз
Препознаје и
две и више октава;
перципира двозвуке препознаје и
и акорде у оквиру
интонира лакши низ
тоналитета
двозвука и
Именује и
хармонских веза;
препознаје
за средњи ниво:
хармонизацију
опажа и интонира
тоналитета
основне и хроматске
Зна да објасни и
тонове кроз две и
демонстрира
више октава;
хармонски ток
чује и препознаје
везе међу акордима
(троглас-главни
ступњеви);
опажа и интонира
штимове
за напредни ниво:
чује и интонира
основне и хроматске
тонове у целом
регистру
клавијатуре;
прецизно опажа низ
двозвука као и
хармонске везе
(троглас-галвни
ступњеви, II и VII);
објашњава и
демонстрира
хармонски ток
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. ДИКТАТИ

Записивање
појединачних и
групе тонова и
двозвука у
тоналитету
Једногласни
мелодијскиритмички из градива
мелодике
Двогласни диктат
прилагођен градиву
мелодике
Записивање српских
народних песама са
текстом
Формирање звучних
представа
Мотивисање
ученика за даље
учење и савладавање
мелодијскоритмичких проблема

Исходи – по нивоима
Опажа и записује
појединачне тонове
ширег обима
Опажа и записује
једногласне
мелодијскоритмичке диктате
Чује и записује
једноставне
двогласне диктате
поступног покрета у
оквиру градива
Препознаје
ритмичке групације
и записује их
Осећа ритам
народних песама и
записује га

за основни ниво:
опажа и записује
основне тонове;
чује и евидентира
лаке низове
двозвука;
записује једноставне
мелодијске диктате
за средњи ниво:
опажа и записује
основне тонове у
оквиру градива;
записује двозвуке и
једногласне и
двогласне диктате
средње тежине
за напредни ниво:
записује дијатонске
тонове у оквиру целе
клавијатуре,
двозвуке;
тачно и прецизно
бележи товоне у
једногласном и
двогласном диктату

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Kaран: Солфеђо за II разред средње
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
Испитни захтеви:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Једногласни и двогласни мелодијски диктат
УСМЕНИ ДЕО:
Ритмичка етида за читање са листа
Мелодијска етида за певање са листа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
452

Солфеђо
III ВИ

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА

Циљеви - садржаји
Алтерације-скокови
у алтероване тонове
и напуштање истих
скоком
Модулација у
тоналитете I и II
квинтне сродности
са већим
мелодијскоритмичким
захтевима
Поставка алт кључа
и примери из
литературе у алт
кључу
Једногласне и
двогласне српске
народне песме
Вишегласни
примери из
литературе
Провера тачности
мелодијског
примера, путем
принципа поставке
алтерација
Развијање
способности да се
увидом у нотни
текст, путем
унутрашњег слуха,
чује оно што ће се
отпевати

групни
70
2
45 минута
хармонија, теорија музике, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци
Исходи – по нивоима
Тачно интонира
за основни ниво:
алтероване тонове
пева мелодијске
Чисто пева примере примере са
са скоком у
алтерацијама у
алтерован тон и
тоналитетима са
његовим
мањим бројем
индиректним
предзнака и
разрешењем
модулативне примере
Тачно пева ПРИМА у тоналитетима до 4
ВИСТА мелодијаке
предзнака, уз основну
примере са
хармонизацију и
модулацијом
помоћ наставника;
Течно чита тонове у интонира лаке
алт кључу
двогласне песме са
Анализира дело и
текстом
користи усвојена
за средњи ниво:
знања из хармоније
пева мелодијске
Развија допадљивост примере у
према изворним
тоналитетима до 7
народним песмама
предзнака и
Одржава интонацију модулативне примере
стабилном у
у тоналитетима до 4
вишегласним
предзнака, уз основну
примерима
хармонизацију;
интонира мелодијске
примере са
једноставном
модулацијом;
чита алт кључ
за напредни ниво:
чисто пева
мелодијске и
модулативне примере
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Увежбавање алт
кључа по визуелном
принципу памћења
Оспособљавање
ученика за
самостално учење и
вежбање

Исходи – по нивоима
у тоналитетима до 7
предзнака; лако и
брзо проналази
мутацију и
модулацију у
примерима за певање
а потом је и тачно
интонира;
одржава стабилну
интонацију у
двогласним и
трогласним
примерима;
течно чита алт кључ
Равномерно читање
Прецизно изводи
2. РИТАМ
за основни ниво:
у алт кључу
ритмичку вежбу са
равномерно чита
Ритмичко читање
променом метра без тонове једноставног
(промена метра и
нарушавања
покрета у алт кључу;
ритмичких врста)
пулсације
чита примере лакшег
Полиритмија 3:2,
Познаје одлике
садржаја из
2:3; 4:3 и 3:4
полиритмије и тачно инструменталне
Развијање
их примењује у
литературе
равномерне
примерима за
за средњи ниво:
пулсације
читање са листа
равномерно чита
Оспособљавање
Лако чита инсерте из тонове у алт кључу;
ученика да читају
инструменталне
изводи парлато
алт кључ према
литературе
примере са променом
визуелним
Усвојена знања
кључа и врсте такта
принципима
примењује на
за напредни ниво:
Анализирање и
инструменту
течно и лако изговара
увежбавање
примере равномерног
ритмичких етида са
и ритмичког читања,
променом метра и
са променом кључа и
ритмичких врста
врсте такта
Развијање
изводи примере са
способности ученика
полиритмијом
да прецизно користе
полиритмију
Тачно опажа
3. ИНТОНИРАЊЕ Опажање модуса
за основни ниво:
Систематизација
штимове до 7
интонира горњи глас
И ОПАЖАЊЕ
штимова
предзнака
приликом опажања
Хармонске везе са
Интонативно чисто
хармонских веза;
дијатонском
пева један глас из
препознаје и
модулацијом
низа хармонских
интонира штимове
Развијање
веза, док остале
за средњи ниво:
454
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. ДИКТАТИ

Циљеви - садржаји
способности
препознавања
модуса према
карактеристичном
интервалу и каденци
Развијање логике
препознавања
штимова према
задатом камертону
Анализа и
увежбавање
интонирања
хармонских веза и
стицање брзине у
схватању акордских
односа приликом
дијатонске
модулације
Мелодијски диктати:
алтерације и
модулације
Двогласни диктати:
диајтоника
Ритмички диктати у
оквиру градива из
ритма
Развијање
способности за
препознавање
ритмичкомелодијских целина
и ритмичких група
Развијање
способности за
уочавање
модулација и
специфичног
покрета мелодије

Исходи – по нивоима
свира; изводи тачно чује и препознаје
места модуалције
основне везе међу
Опажа модусе по
акордима, са
устаљеним
једноставном
принципима
модулацијом;
опажа и интонира
модусе као и
штимове
за напредни ниво:
прецизно опажа
хармонске везе са
модулацијом и
интонира их као низ
акорада;
чује и препознаје
сваки глас унутар
акорда;
пева модусе
Записује
за основни ниво:
једногласне
записује лак
мелодијске диктате
ритмички диктат као
са алтерацијама и
и једногласни и лак
модулацијама као и
двогласни
двогласне
мелодијски диктат у
једноставне фактуре оквиру градива
Одређује модулацију за средњи ниво:
према логици
записује једногласни
кретања мелодије
и двогласни
Препознаје метар и
мелодијски диктат са
ритмичке групације алтерацијама и
и записује их
лакшим
модулацијама;
опажа и препознаје
метар
за напредни ниво:
записује једногласне
и двогласне
мелодијске диктате у
брзом темпу у свим
тоналитетима;
тачно записује
ритмичке диктате у
оквиру градива
области ритма
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Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Kaран: Солфеђо за III разред средње
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. МЕЛОДИКА
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Солфеђо
IV ВИ
групни
70
2
45 минута
хармонија, контрапункт, музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
усмено, писмено, рад у пару, домаћи задаци

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
Лабилне алтерације- Чисто пева
за основни ниво:
елипсе и вантоналне мелодијске примере пева мелодијске
доминанте
са вантоналним
примере са
Алтеровани акорди
доминантама и
модулацијама и
и њихова разрешења лабилним
алтерацијама, уз
Модулација,
алтерацијама
хармонизацију и
мутација и
Тачно интонира
помоћ наставника;
алтерације кроз
ПРИМА ВИСТА
интонира лаке
једноглас, двоглас и примере са
двогласне песме са
троглас
мутацијом,
текстом;
Српске народне
модулацијама и
чита тенор кључ
песме кроз једноглас алтерацијама
за средњи ниво:
и двоглас
Анализира дело и
пева мелодијске
Поставка тенор
користи усвојена
примере са лакшим
кључа
знања
лабилним
Увежбавање
Успешно изводи
алтерацијама,
техничких вежби са деонице у
самодулацијама и
хроматским
вишегласним
мутацијом, уз
померањем тонова
примерима
основну
Анализирање и
Развија допадљивост хармонизацију;
увежбавање тачног
према изворним
пева српске народне
извођења
народним песмама
песме (двоглас);
мелодијских
чита тенор кључ
примера
за напредни ниво:
Стицање знања о
пева мелодијске
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. РИТАМ

Циљеви - садржаји
основним одликама
једногласног и
двогласног певања
српске народне
песме
Увежбавање тенор
кључа по визуелном
принципу

Исходи – по нивоима
примере са тежим
алтерацијама и
вантоналним
акордима без помоћи
наставника;
у двогласним и
трогласним
примерима успешно
одржава чисту
интонацију;
лако препознаје и
одређује места
модулације и
мутације у
примерима за певање
Равномерно и
Течно чита примере за основни ниво:
ритмичко читањеу тенор кључу
изводи једноставне
тенор кључ
Прецизно изводи
ритмичке примере из
Неправилне
ритмичку вежбу
литературе у лаганом
ритмичке групе:
индивидуално и у
и умереном темпу;
квинтола и септола и групи, на начин
чита тенор кључ
утврђивање градива мануелне
за средњи ниво:
III разреда
репродукције и
течно чита тенор
Ритмичко читање
ритмичког читања
кључ;
инструктивних
(неправилне
правилно изводи
примера и инсерата
ритмичке групе)
примере са
из литературе
Лако чита инсерте из неправилним
Развијање
инструменталне
ритмичким групама у
равномерне
литературе
умереном и брзом
пулсације и
Стечено знање
темпу;
оспособљавање
користи у настави
за напредни ниво:
ученика да тачно
инструмента
течно и лако изговара
читају тенор кључ
Овладава ритмичким примере равномерног
према визуелним
захтевима на
и ритмичког читања у
принципи
примерима за
тенор кључу;
Увежбавање
читање с листа
прецизно изводи
ритмичких етида са
неправилне ритмичке
квинтолом и
групе у брзом темпу,
септолом; мануелна
поштујући
репродукција
артикулационе
Упознавање
ознаке;
инструменталне
литературе и
корелација са
наставом
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
инструмента
3. ИНТОНИРАЊЕ Опажање
хармонских везаИ ОПАЖАЊЕ
мутација и
модулација
Опажање модуса и
мотива са модалних
елемената
Развијање
способности
препознавања и
транспоновања
модуса према
карактеристичном
интервалу и каденци
Анализа и
увежбавање
инотниорања
хармонских веза и
стицање брзине у
схватању акордских
односа у
модулацијама и
мутацијама
Једногласни
4. ДИКТАТИ
диктати-према
градиву из мелодике
Двогласни диктатидијатоника и
модулације
Ритмички диктатипрема градиву из
ритма
Записивање српских
народних песама са
текстом
Развијање
способности за
праћење кретања
мелодије у
једногласу о
двогласу
Одређивање
модулације према
458

Исходи – по нивоима
Препознаје и пева
хармонске везе са
разлагањем акорада
уз присуство
мутације и
дијатонске
модулације
Опажа и интонира
појединачне гласове
у низу акорада
Препознаје и
интерпретира
модусе и мотиве са
модалним
елментима

за основни ниво:
опажа и пева основне
и хроматске тонове
једноставног покрета;
препознаје и
интонира хармонске
везе лакшег садржаја
за средњи ниво:
опажа и интонира
лакше модалне
мотиве;
препознаје и
интерпретира низ
повезаних акорада са
модулацијом
за напредни ниво:
опажа и интонира
модусе и модалне
примере;
прецизно опажа и
интерпретира
хармонске везе у
оквиру градива
Опажа и записује
за основни ниво:
једногласне
опажа и записује
мелодијске диктате у једноставне
оквиру градива
једногласне и
Записује двоглас и
двогласне диктате у
повезује усвојена
оквиру градива
знања из предмета
за средњи ниво:
хармонија
опажа и записује
Одређује музички
једногласне и
метар и препознаје
двогласне мелодијске
ритмичке фигуре као диктате тежег
и мотиве народног
садржаја;
ритма
записује народне
мелодије
за напредни ниво:
успешно записује
једногласне и
двогласне мелодијске
диктате према
градиву мелодике;
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
логици кретања
мелодије
Препознавање
ритмичких група

Исходи – по нивоима
одређује музички
метар и записује
мелодију српских
народних песама

Литература:
Зорислава М. Васиљевић, Ивана Дробни, Гордана Каран, Зоран Николић: Солфеђо за IV
разред средње музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
Владимир Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе, Савез друштва
музичких и балетских педагога Србије, Београд, 1995.
Испитни захтеви:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Једногласни диктат-модулативни пример или пример са мутацијом
Двогласни хомофони диктат-дијатоника и хроматске промене
Записивање народне песме са текстом
УСМЕНИ ДЕО:
Ритмичко читање са листа
Певање мелодијског примера са листа из градива мелодике

6.1.11. Корепетиција
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради

Kорепетиција
I СМШ
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни, јавни часови и концерти
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
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Наставна тема

Циљеви садржаји
оспособљавања
за корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

2. Дела
програмског
садржаја

-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
ученика за
корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

Исходи – по нивоима
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )
-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )

нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
за напредни ниво:
нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.
за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
за напредни ниво:

-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.

нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.

Литература:
ПОЧЕТНЕ ШКОЛЕ ЗА ВИОЛИНУ Дејан Марковић: I, II и III свеска Родионов: Мали
комади за виолину
КОМАДИ ЗА ВИОЛИНУ
Дејан Марковић: Нека увек буде песма, I и II свеска Хрестоматија I и II свеска Златне
степенице I и II свеска
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Миранов: Песме и плесови старих мајстора
КОНЧЕРТИНА ЗА ВИОЛИНУ
Ј. С. Бах: Лаки кончертино
Кохлер: Кончертино Ге-дур
Николић: Кончертино Ге-дур
Ридинг: Кончертино ха-мол, Ге-дур и Де-дур
Комаровски: Кончертино Ге-дур
Портноф: Кончертино е-мол и а-мол
Вивалди: Кончертино Ге-дур Дела за виолу по избору наставника
КОМАДИ ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
Хрестоматија I и II свеска
Маги: Комади са клавиром I и II свеска
Мац: Мала свита
КОМАДИ ЗА КОНТРАБАС
Бакланова: Збирка лаких комада
Уварова-Миљушких Хавшенко: Збирка класичних комада
КОМАДИ ЗА ТАМБУРУ
П. И. Чајковски: Наполитанска песма Н. Бакланова: Хоровод Ж. Ф. Рамо: Тамбурин Л.
Бокерини: Менует Ј. Брамс: Маћарска игра бр. 5 Фибих: Сонатина де-мол оп. 27
КОМАДИ ЗА ФЛАУТУ
М. Мирковић-М. Егић: Збирка лаких комада Р. ле Рој и X. Класенс: I и II свеска
КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ И ОРГУЉАШЕ стр. 41
Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Разни комади за КЛАРИНЕТ, ОБОУ и ФАГОТ предвиђени по програму за I и II разред
основне музичке школе
КОМАДИ ЗА ТРУБУ
Алојз Стрнад: Композиције за трубу и клавир
КОМАДИ ЗА ХОРНУ
Дубравко Марковић: Збирка лаких композиција Разни комади за остале ЛИМЕНЕ
ДУВАЧКЕ ИНСТРУ- МЕНТЕ предвићени по програму за I и II разред основне музичке
школе
УДАРАЉКЕ
Д. Палијев: 20 комада за добош уз пратњу клавира - избор 5 комада
Свегирев: Комади за ксилофон и клавир - избор 3 комада Ц. Мекензи: Кончертино за
тимпане и клавир
ВОКАЛНА ЛИТЕРАТУРА Абт: Мелодијске вежбе Панофка: Мелодијске вежбе Вока:
Мелодијске вежбе Конконе: Мелодијске вежбе
Р. Тирнанић: Песме и арије старих мајстора - избор из I свеске

Обавезни минимум програма:

Утоку године треба обрадити и увежбати
најмање 30 дела различитог
карактера и облика, за различите
инструменте.

Јавни наступи:

СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДВА ПУТА
ГОДИШЊЕ - ИЛИ ЈЕДАНПУТ У СВАКОМ
ПОЛУГОДИШТУ - НАСТУПИ НА ИНТЕРНОМ
ИЛИ ЈАВНОМ ЧАСУ КАО КОРЕПЕТИТОР
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Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
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II СМШ
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни, јавни часови и концерти
Исходи – по нивоима

-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
за корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

2. Дела
програмског
садржаја

Kорепетиција

-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
ученика за
корепетиторску

-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )
-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,

за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
за напредни ниво:
нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.
за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
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Наставна тема

Циљеви садржаји
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

Исходи – по нивоима
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )

инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
за напредни ниво:

-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.

нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.

Литература:
КОМАДИ ЗА ВИОЛИНУ
Д. Марковић: Комади III и IV свеска Ј. Скрипач: II свеска П. Николић: Варијације А-дур
Бакланова: Сонатина Мартину: Сонатина
Од предкласике до модерне I и II свеска
Тартини: Сарабанда
Телеман: Сарабанда и Гавота
Л. Бокерини: Менует
Виоко: Алегро
Стојановић: Романса
Марчело: Граве и Алегро
Корели: Алегро Де-дур
Рубинштајн: Преслица
КОНЧЕРТИНА И КОНЦЕРТИ ЗА ВИОЛИНУ Бакланова: Кончертино Јаншинова:
Кончертино Зајц: Кончертино Ге-дур Хуберт: Кончертино у стилу Вивалдија
Вивалди: Концерт Де-дур; Ге-дур; а-мол и други Комаровски: Концерт А-дур
Виоти: Концерт Це-дур оп. 23
А. Моцарт: Мали концерт Телеман: Сонатине
Дела за виолу по избору наставника
СОНАТЕ И КОМАДИ ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
Мац: Свита Це-дур Мац: Соната да камера Мати: Комади II и III свеска Бревал:
Кончертино Бодио: Кончертино Це-дур
Вивалди: Концерт Це-дур; а-мол Штамиц: Концер Це-дур
А. Моцарт: Песме Л. ван Бетовен: Песме
Дела за контрабас по избору наставника
КОМАДИ ЗА ТАМБУРУ
В. А. Моцарт: Турски марш Б. Фиготин: Романса Ридинг: Концерт ха-мол оп. 35
Корумарез: Шпански плес Дакен: Кукавица
Вивалди: Концерт а-мол
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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ФЛАУТА
КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ И ОРГУЉАШЕ стр. 42
Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Р. ле Рој и X. Класенс: III и IV свеска Глук: Песма Орфеја
А. Моцарт: Анданте Це-дур
Вивалди: Кончерто бр. 5 Еф-дур Телеман: Соната
Разни комади и лакши сонатни облици за СВЕ ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
УДАРАЉКЕ
Д. Палијев: 19 комада за тимпане и клавир - избор 5 комада Ж. К. Таверније: „Веса 2" за
вибрафон и клавир М. Птажински: Скерцо за ксилофон и клавир Ц. Квик: Солистичке
збирке за маримбу и ксилофон уз прат- њу клавира - избор 5 комада
ВОКАЛНА ЛИТЕРАТУРА
Б. Цвејић: За младе певаче
Избор лакших песама југословенских аутора (Бинички, Ми- лојевић, Зајц, Берко и други)
Избор лакших оперских арија (подразумева се да су лакше за пијанисте)
А. Моцарт: Арија Сузане из „Фигарове женидбе"
Ђ. Росини: Серенада Алмавиве из „Севиљског берберина" П. И. Чајковски: Успаванка
Марије из „Мазепе" Ђ. Верди: Арија Ацучене из „Трубадура" Ђ. Пучини: Арија Манон из
„Манон Леско" и слично
У току године треба обрадити и увежбати
најмање 25 дела различитог
карактера и облика, за различите
инструменте.
СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДВА
ПУТА ГОДИШЊЕ - ИЛИ ЈЕДАНПУТ У
СВАКОМ
ПОЛУГОДИШТУ - НАСТУПИ НА
ИНТЕРНОМ ИЛИ ЈАВНОМ ЧАСУ КАО
КОРЕПЕТИТОР

Обавезни минимум програма:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
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Kорепетиција
III СМШ
групни
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни, јавни часови и концерти
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
1. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
за корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

2. Дела
програмског
садржаја

-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
ученика за
корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

Исходи – по нивоима
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )

за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.

за напредни ниво:
-Ученик успешно
нотни текст изводи са
изводи композиције коришћењем
у сарадњи са другим темповских,
инструментима , и
карактерних, метричких,
развија способност
динамичких, акцентних,
да унапред гледа
агогичких и
нотни материјал.
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.
-Ученик/ца успешно за основни ниво:
репродукује након
нотни текст клавирске
краће визуелне
деонице изводи у спором
анализе задати
темпу
нотни текст,
поштујући све
за средњни ниво:
параметре
нотни текст изводи у
(тоналитет,
спором темпу са другим
темпо, динамику,
инструментом,поштујући
артикулацију,
стилске одлике дела.
ритам. . . )
за напредни ниво:
-Ученик успешно
изводи композиције нотни текст изводи са
у сарадњи са другим коришћењем
инструментима , и
темповских,
развија способност
карактерних, метричких,
да унапред гледа
динамичких, акцентних,
нотни материјал.
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.
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Литература:
ДЕЛАЗАВИОЛИНУ
Ј. Хајдн: Концерт Це-дур Раков: Кончертино Кабалевски: Концерт Ј. С. Бах: Концерт Едур; де-мол
Вивалди: Концерт Це-дур Брух: Адаћо оп. 56
Јосип Славенски: Југословенска песма и игра
А. Моцарт: Рондо Бе-дур и Ге-дур
Л. ван Бетовен: Менует: Ге-дур; Рондо Ге-дур Берио: Фантазија оп. 100; Валцер оп. 58;
Ариље пр. 1; 12 ита- лијанских мелодија
ДЕЛА ЗА ВИОЛУ
М. Глинка: Мазурка
Тањејев: Лист са албума оп. 33
И. Стравински: Пасторала
Љадов: Прелудиј оп. 11 бр. 1
Живорад Грбић: Албум за младе виолисте
ДЕЛАЗАВИОЛОНЧЕЛО Форе: „После сна" Станојло Рајичић: Елегија Ј. Хајдн: Концерт
Це-дур Л. Бокерини: Концерт Бе-дур А. Бородин: Серенада П. И. Чајковски: Романса оп.
5 Л. Бокерини: Ларго и Алегро Дела за контрабас по избору наставника
ДЕЛА ЗА ТАМБУРУ
Ф. Шуберт: Пчелица А. Хачатурјан: Ноктурно П. И. Чајковски: Баркарола Раков:
Кончертино Кабалевски: Омладински концерт Ј. С. Бах: Концерт Е-дур
ДЕЛА ЗА ФЛАУТУ
Телеман: Соната Еф-дур Г. Ф. Хендл: Сонате бр. 4, 6 и 7 Ј. С. Бах: Сонате бр. 4 и 6
Вивалди: Концерт бр. 1 и 2 Леклер: Соната ха-мол
ДЕЛА ЗА ОБОУ
Р. Шуман: Романса
Г. Ф. Хендл: Концерт ге-мол; Соната бр. 2
КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ И ОРГУЉАШЕ стр. 43
Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕЛА ЗА КЛАРИНЕТ
Стамиц: Концерт Ес-дур Перминов: Балада Бруно Барун: Минијатуре
ДЕЛА ЗА ФАГОТ
А. Моцарт: Концерт Бе-дур I став Станојло Рајичић: Песма и игра
ДЕЛА ЗА ТРУБУ
Калиновски: Збирка игара и мелодија Ј. Хајдн: Концерт Ес-дур II став
ДЕЛА ЗА ХОРНУ
К. Сен-Санс: Романса оп. 36
Младен Позајић: Стара мелодија
Борис Папандопуло: Стара љубавна песма
Дела за остале лиимене дувачке инструменте по избору наставника
УДАРАЉКЕ
К. X. Кепер: „Дивертименто" за тимпане и клавир Н. Ј. Живковић: „Српски валцер" за
ксилофон или маримбу уз пратњу клавира
М. Птажинска: 4 прелида за вибрафон и клавир
ВОКАЛНА ЛИТЕРАТУРА
Скарлати: Песме и Арије Чимароза: Пасме и Арије Ј. Хајдн: Песме Г. Ф. Хендл: Арије
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Миховил Логар: Успаванка Станојло Рајичић: Песме З. М. Шкерјанц: Песме
Радмила Тирнанић: Песме и арије старих мајстора III свеска
БАЛЕТСКА ЛИТЕРАТУРА
Милан Замуровић: „Клавирске минијатуре" за балетске и му- зичке школе - свеска 3
П. И. Чајковски: „Лабудово језеро" II чин - „Валс невеста"; бр. 17 Општи валс
ХОРСКА ЛИТЕРАТУРА
М. Тајчевић: Народне песме за двогласни дечји или женски хор С. Мокрањац: Руковети

Обавезни минимум програма:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
за корепетиторску
праксу

У току године треба обрадити и увежбати
најмање 15 дела различитог
карактера и облика, за различите
инструменте.
СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДВА
ПУТА ГОДИШЊЕ - ИЛИ ЈЕДАНПУТ У
СВАКОМ
ПОЛУГОДИШТУ - НАСТУПИ НА
ИНТЕРНОМ ИЛИ ЈАВНОМ ЧАСУ КАО
КОРЕПЕТИТОР

Kорепетиција
IV СМШ
групни
33
1
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни, јавни часови и концерти
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
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за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
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Наставна тема

2. Дела
програмског
садржаја

Циљеви садржаји
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

-Развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста,
ради
оспособљавања
ученика за
корепетиторску
праксу
-Упознавања са
широм
клавирском,
инструменталном
и вокалном
литературом.

Исходи – по нивоима
ритам. . . )
-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.
-Ученик/ца успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре
(тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам. . . )

за напредни ниво:
нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.
за основни ниво:
нотни текст клавирске
деонице изводи у спором
темпу
за средњни ниво:
нотни текст изводи у
спором темпу са другим
инструментом,поштујући
стилске одлике дела.
за напредни ниво:

-Ученик успешно
изводи композиције
у сарадњи са другим
инструментима , и
развија способност
да унапред гледа
нотни материјал.

нотни текст изводи са
коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака
приликом извођења са
другим инструментом.

Литература:
ДЕЛА ЗА ВИОЛИНУ
Ф. Менделсон: Концерт е-мол, Вијетан: Концерт бе. 2 и 4 Л. ван Бетовен: Романса Ге-дур
и Еф-дур Ј. Брамс: Успаванка оп. 49 бр. 4; Скерцо; Валцер оп. 39 и оп. 15 Бравничар:
Млади концертант II Брух: Концерт ге-мол Б. Барток: Пет словачких народних песама П.
И. Чајковски: Анданте кантабиле оп. 11; Баркарола оп. 37 бр. 6; Романса оп. 5;
Меланхолична серенада оп. 26; Три комада оп. 42
Дворжак: Албум за виолину и клавир Е. Григ: Лирски комади оп. 38
Ј. Хајдн: Серенада Г. Ф. Хендл: 25 комада
Миливоје Ивановић: Од преткласике до модерне III свеска
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Југословенски аутори за виолину и клавир
Кабалевски: Албум комада
Милоје Милојевић: Елегија
Мартину: Сонатина
Д. Шостаковичш Три игре; Четири прелудијума
А. Моцарт: Концерти Ге-дур и А-дур
ДЕЛА ЗА ВИОЛУ
В. А. Моцарт: Концерт Це-дур А. Вивалди: Концерт Еф-дур Ј. С. Бах: II концерт Е-дур
Дејан Деспић: Балада Боздуганов: Комади за виолу
КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ И ОРГУЉАШЕ стр. 44
Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕЛА ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
П. И. Чајковски: Песма јесени; Анданте кантабиле оп. 11 Форе: Елегија Гранадос:
Шпанска игра Г. Ф. Хендл: Адаћо и Алегрето
Ј. Хајдн: Концерт Де-дур
Л. Бокерини: Менует; Рондо
Дела за контрабас по избору наставника
ДЕЛА ЗА ТАМБУРУ
Д. Радић: Песма и игра К. Бабић: Алегро за тамбуру Н. Р. Корсаков: Бумбаров лет
Леклер: Тамбурин Ф. Менделсон: Концерт е-мол В. А. Моцарт: Концерт Бе-дур
ДЕЛА ЗА ФЛАУТУ
Ј. С. Бах: Соната бр. 7 Леклер: Концерт Це-дур Форе: Фантазија
В. А. Моцарт: Концерт Ге-дур и Де-дур Ј. Хајдн: Концерт Де-дур
ДЕЛА ЗА ОБОУ
Д. Чимароза: Концерт Албинони: Концерт Бе-дур и Де-дур Б. Барток: Три народне песме
за обоу Ј. Хајдн: Концерт Ге-дур В. А. Моцарт: Концерт Ес-дур
ДЕЛА ЗА КЛАРИНЕТ
К. М. в Вебер: Кончертино Крамарж: Концерт Ес-дур Шчедрин: Комади Б. Барток:
Комади
ДЕЛА ЗА ФАГОТ
Давид: Кончертино
Вивалди: Концерт за фагот а-мол
ДЕЛА ЗА ТРУБУ
Л. ван Бетовен: Романса Глиер: Анданте и Варијације
ДЕЛА ЗА ТРОМБОН
Лами: Комад са варијацијама Клерис: Молитва Бара: Интродукција и Серенада Г. Ф.
Хендл: Концерт еф-мол
ДЕЛА ЗА ХОРНУ
А. Моцарт: Концерт Де-дур; Концерт Ес-дур Ј. Хајдн: Концерт Де-дур
Крешимир Барановић: Елегија Петар Стојановић: Адађо и Рондо Дамаз: Успаванка Р.
Шуман: Адаћо и Алегро оп. 70 К. М. в Вебер: Кончертино е-мол оп. 45
Дела за остале лимене дувачке инструменте по избору наставника
УДАРАЉКЕ
К. X. Кепер: „Митологија" - 3 скице за тимпане и оркестар (клавир)
Шинстајн: Соната бр. 1 за тимпане и клавир
Рафлинг: Концерт за маримбу, ксилофон, вибрафон и ор- кестар (клавир)
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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ВОКАЛНА ЛИТЕРАТУРА
Петар Коњовић: Лирика; Моја земља Борис Папандолупо: Песме Јосиф Маринковић:
Песме А. Хачатуријан: Песме Милоје Милојевић: Песме С. Прокофјев: Песме
Рахмањинов: Песме Ф. Шуберт: Песме Р. Шуман: Песме; Дуети
Ф. Менделсон: Дуети Перизоти: Старе арије
Иа албума „Југословенских соло песама" - I, II и III свеска
БАЛЕТСКА ЛИТЕРАТУРА
Милан Замуровић: „Клавирске минијатуре" за балетске и музичке школе IV свеска
Л. Делиб: „Копелија" - I чин - Славенске теме са варијацијама
ХОРСКА ЛИТЕРАТУРА
М. Тајчевић: Народне песме за дечји и женски трогласни хор Ст. Мокрањац: Руковети
У току године треба обрадити и увежбати
најмање 10 дела различитог
карактера и облика, за различите
инструменте.
Сваки ученик је обавезан да два пута
годишње - или једанпут у сваком
полугодишту - наступи на интерном или
јавном часу као корепетитор

Обавезни минимум програма:

Јавни наступи:

6.1.12. Читање с листа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Прима виста
солистичких
композиција
различитог
садржаја, облика
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Циљеви садржаји
- упознавање са
литературом за
различите
инстументе, у
зависности од

Читање с листа
I
групни, индивидулани
35
1
45 минута
камерна музика, корепетиција, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама

Исходи – по нивоима
- ученик успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,

за основни ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу;
за средњи ниво:
изводи задати нотни
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
и карактера

Прима виста
композиција за
камерно и
оркестарско хорско
музицирање

Циљеви садржаји
главног предмета;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

- упознавање са
литературом за
оркестар и улогом
различитих
инстумената у
оркестру, односно
гласова у вокалној
литератури;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

Исходи – по нивоима
поштујући све
параметре:
тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам;
- ученик развија
способност да
унапред гледа нотни
материјал.

текст у спором темпу,
поштујући стилске
одлике композиције;
за напредни ниво:
изводи задати нотни
текст са коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака.
-ученик успешно
за основни ниво:
репродукује након
изводи задати нотни
краће визуелне
текст у спором темпу;
анализе задати
за средњи ниво:
нотни текст,
изводи задати нотни
поштујући све
текст у спором темпу,
параметре:
поштујући стилске
тоналитет,
одлике композиције;
темпо, динамику,
за напредни ниво:
артикулацију,
изводи задати нотни
ритам;
текст са коришћењем
- ученик развија
темповских,
способност да
карактерних, метричких,
унапред гледа нотни динамичких, акцентних,
материјал.
агогичких и
артикулационих ознака.

Литература:
ВИОЛИНА
Милорад Ђурић: Оркестарске студије за виолину, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ВИОЛА
Петар Ивановић: Оркестарске студије за виолу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ВИОЛОНЧЕЛО
Реља Ћетковић: Оркестарске студије за виолончело, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ГИТАРА
Јован Јовичић: Школа гитаре за младе почетнике; Ј.Јовичић: Школа за гитару I и II део;
Прек: Албум I, II, III; Андре: Збирка композиција за класичну гитару; деонице камерне
музике и друга дела по избору наставника
КЛАВИР
Почетне школе за клавир (Николајев, Кршић); Гњесина: Клавирска абецеда; Диверноа:
Етиде оп.76; Лешхорн: Етиде оп.192; Лемоан: Етиде; Беренс: Етиде оп.70; избор сонатина
за II разред основне школе; композиције аутора XVII и XVIII века 1а, 1б, 2; Кунц: 200
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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кратких канона; Бах: Мале композиције; Лахивицкаја: Редакција зборника полифоних
композиција; „Наши композитори за мале пијанисте” - збирка; Албум југословенских
клавирских композиција; Први кораци I и II свеска; Први успеси I и II свеска; Б.Барток:
Микрокосмос I и II свеска; Р.Шуман: оп.68; Мајкапар: оп.16; Кабалевски: 24 лаке
композиције оп.30; Д.Скарлати: Мале игре и комади; К.Ф.Е.Бах: Мали комади за клавир,
збирке ренесансних композиција; Р.Шуман: Албум за младе; Ф.Шуберт: Збирка игара;
П.И.Чајковски: Албум за младе; С.Прокофјев: Музика за децу оп.65: Ц.Франк: 18 мањих
комада; Хачатурјан: 10 комада;
Вежбе за развијање меморије и брзог памћења, одгонетање наставника или завршетка
једне мисли или реченице, транспоновање једноставних вежбица у тоналитете за секунду
навише и наниже.
ХАРМОНИКА
Вуковић-Терзић: Школа за клавирску хармонику I и II разред; А.Факин: Школа за
клавирску хармонику I и II разред; М.Барачкова: Оригиналне солистичке композиције
домаћих и страних аутора I свеска; Марковић: Школа за основно музичко образовање
класичне хармонике I разред; Међери: Избор композиција за хармонику;
и друга одговарајућа литература
ФЛАУТА
Ј.С.Бах: Миса у ха-молу, Пасија по Матеју, Магнификат, Божићни ораторијум, Пасија по
Јовану, Кантата бр.46; Л.ван Бетовен: Симфонија бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5; Ф.Менделсон:
Симфонија бр.3, бр.4; Дворжак: Карневал увертира бр.92, Симфонија бр.2; Ф.Лист:
Прелиди, Клавирски концерт бр.1; Ј.Сибелијус: Симфонија бр.5, бр.7; Ц.Франк:
Симфонија де-мол; Ж.Бизе: Арлезијанка свита бр.1, Арлезијанка свита бр.2; X.Берзлиоз:
Увертира Бенвенуто Челини, Увертира Цигански карневал, Менует из Фаустовог
проклетства; Росини: Увертира Семирамида; М.Равел: Моја мајка гуска; М.Мусоргски:
Хованшчина; К.Дебиси: Ноктурно; П.Хиндемит: Камерна музика бр.1
КЛАРИНЕТ
В.А.Моцарт: Увертире (Фигарова женидба, Дон Жуан, Чаробна фрула), Симфонија Ес-дур
бр.39; Симфонија ге-мол бр.40; Л.ван Бетовен: Концерт за виолину Де-дур, Увертира
Леонора I, Увертира Леонора II, Увертира Леонора III, Увертира Кориолан, Увертира
Егмонт, Симфонија бр.1 Це-дур, Симфонија бр.3 Ес-дур, Симфонија бр.4 Бе-дур,
Симфонија бр.5 ц-мол, Симфонија бр.7 А-дур, Симфонија бр.8 Еф-дур (I став); Росини:
Севиљски берберин - увертира; Ф.Шуберт: Симфонија бр.8 ха-мол; Ф.Менделсон:
Увертира Фингалова пећина, Бајка о лепој Мелузини; Р.Шуман: Симфонија бр.1 Бе-дур,
Симфонија бр.3 Ес-дур; Ф.Лист: Прелиди; М.И.Глинка: Иван Сусањин; П.И.Чајковски:
Шчелкуншчик; М.П.Мусоргски: Ноћ на голом брду; Христић: Охридска легенда;
О.Респиги: Римске фонтане (симфонијска поема); Дворжак: Словенска игра бр.8
ТРУБА
Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
СОЛО ПЕВАЊЕ
Абт: Вежбе за глас и клавир од бр. 1 - 10; Вакаи: Вежбе са текстом;
Збирка за младе певаче - лакше композиције старих мајстора (Калдара, Качини, Банчини..)
Обавезни минимум програма:
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- 10 етида;
- 15 композиција различитог садржаја,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
облика и карактера;
- две композиције предвићене програмом за
камерно музицирање;
- две композиције за оркестар - хор.
/
/
/

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Прима виста
солистичких
композиција
различитог
садржаја, облика и
карактера

Прима виста
композиција за
камерно и
оркестарско -

Циљеви садржаји
- упознавање са
литературом за
различите
инстументе, у
зависности од
главног предмета;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

- упознавање са
литературом за
оркестар и улогом
различитих

Читање с листа
II
групни, индивидулани
35
1
45 минута
камерна музика, корепетиција, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама

Исходи – по нивоима
- ученик успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре:
тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам;
- ученик развија
способност да
унапред гледа нотни
материјал.
-ученик успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
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за основни ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу;
за средњи ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу,
поштујући стилске
одлике композиције;
за напредни ниво:
изводи задати нотни
текст са коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака.
за основни ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу;
за средњи ниво:
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Наставна тема
хорско
музицирање

Циљеви садржаји
инстумената у
оркестру, односно
гласова у вокалној
литератури;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

Исходи – по нивоима
нотни текст,
поштујући све
параметре:
тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам;
- ученик развија
способност да
унапред гледа нотни
материјал.

изводи задати нотни
текст у спором темпу,
поштујући стилске
одлике композиције;
за напредни ниво:
изводи задати нотни
текст са коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака.

Литература:
ВИОЛИНА
Милорад Ђуричић: Оркестарске студије за виолину I свеска („Нота” Књажевац, 1979.) и
друга дела одговарајуће тежине и обима
ВИОЛА
Петар Ивановић: Оркестарске студије за виолу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ВИОЛОНЧЕЛО
Реља Ћетковић: Оркестарске студије за виолончело, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ГИТАРА
Јован Јовичић: Школа за гитару II и III део; Андре: Збирка композиција за класичну
гитару; Ф.Ноад: Ренесансна гитара; Ф.Ноад: Барокна гитара; Ф.Ноад: Класична гитара; и
друга литература по избору наставника
КЛАВИР
Бертини: Етиде оп.100; Ј.Кршић: Клавирска вежбанка; Ј.С.Бах: Мале композиције;
Ј.С.Бах: Мали прелудијуми; Ј.С.Бах: Мали прелудијуми и фугете;
Разне лакше полифоне композиције - само два гласа; Кабалевски: Варијације Еф-дур
оп.51; Кулау: Варијације Ге-дур; Ј.Хајдн: Мале игре; Ј.Хајдн: 10 немачких игара; Ј.Хајдн:
12 менуета; Ј.Хајдн: Лакше сонатине - избор из Збирке Шишмановић- Кршић;
В.А.Моцарт: 14 лакших композиција; В.А.Моцарт: Бечке сонатине; Гречанинов: Дечја
књига; Л.ван Бетовен: Екосезе и немачке игре; Л.ван Бетовен: Варијације - избор лакших;
Б.Барток: Микрокосмос II и III свеска; Лутославски: 12 малих комада; П.И.Чајковски:
Албум за младеж; П.И.Чајковски: Годишња доба - избор лакших; Ф.Шуберт: Збирка игара
I и II свеска; Ф.Шуберт: 6 лаких комада; Р.Шуман: Албумблатер оп.124; Е.Григ: Норвешке
игре оп.17; Е.Григ: Лирски комади - избор
ХАРМОНИКА
Ученика упознати с основним принципима транспоновања на лакшим композицијама
примереним II разреду.
Вуковић-Терзић: Школа за клавирску хармонику III разред; А.Факин: Школа за клавирску
хармонику II свеска; М.Барачкова: Оригиналне солистичке композиције домаћих и
страних аутора II свеска; Ф.Криг: Мале композиције заборављених мајстора XVIII века;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
З.Вукосављев: Композиције за хармонику III и IV разред; Л.Међери: Избор композиција за
хармонику; X.П.Хесе: Полифони комади I свеска; Љ.Мицић: Збирка етида и одабраних
композиција III и IV разред; и друга одговарајућа литература
ФЛАУТА
Л.ван Бетовен: Симфонија бр.6, бр.7, Корална фантазија оп.80, Увертира Леонора III;
К.Сен Санс: Симфонија бр.3; Р.Шуман: Симфонија бр.1; Прокофјев: Ромео и Јулија Свита
бр.1, Ромео и Јулија Свита бр.2; А.Бородин: Кнез Игор - Половецке игре; А.Русел:
Паукова шума; А.Брукнер: Симфонија бр.4, бр.6, бр.7, бр.8, бр.9; П.И.Чајковски:
Моцартијана Свита бр.4, Симфонија бр.5, Ромео и Јулија; Б.Блахер: Варијације за
оркестар; З.Кодаљ: Игре из Галанте; Л.Делиб: Копелија; Р.Вагнер: Прелудијум из
Парсифала; Ђ.Верди: Реквијем; Ј.Брамс: Варијације на Хајднову тему; X.Берлиоз:
Фантастична симфонија; Е.Елгар: Загонетне варијације; Д. Мијо: Симфонијска свита бр.2;
Д.Кабалевски: Свита Кола Брењон; М.Равел: Свита Купренов гроб
КЛАРИНЕТ
Л.ван Бетовен: Фиделио, Симфонија бр.2 Де-дур, Симфонија бр.6 Еф-дур; Г.Доницети:
Љубавни напитак; К.М.фон Вебер: Позив на игру; Ф.Шуберт: Розамунда; Ф.Менделсон:
Симфонија бр.3 а-мол и бр.4 А-дур; Р.Шуман: Симфонија бр.2 Це-дур и бр.4 д-мол,
Концерт за клавир а-мол; Ф.В.Супе: Лепа Галатеја; Ђ.Росини: Италијанка у Алжиру увертира; К.М.фон Вебер: Чаробни стрелац; Ф.Лист: Мазепа, Мађарска рапсодија бр.2 каденца; Ј.Брамс: Симфонија бр.1 це-мол и бр.2 Де-дур, Академска увертира, Трагична
увертира; Ц.Франк: Симфонијске варијације; В.Белини: Норма, Месечарка; Б.Сметана:
Продана невеста I чин; Ж.Бизе: Кармен - увертира; Ђ.Пучини: Мадам Батерфлај II чин;
В.Белини: Пуританци; Џ.Гершвин: Американац у Паризу; М.Равел: Болеро
ТРУБА
Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
СОЛО ПЕВАЊЕ
Абт: Вежбе за глас и клавир - од броја 10; Конконе: Вежбе за глас и клавир оп.9 од 1 - 8;
Лакше композиције италијанских мајстора (Карисими, Качини, Бонончини, Фалкониери,
Перголези, Шуберт, Гречанинов и др.)

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

- 10 етида;
- 15 композиција различитог садржаја,
облика и карактера;
- две композиције предвићене програмом за
камерно музицирање;
- две композиције за оркестар - хор.
/
/
/

Наставни предмет:

Читање с листа

Обавезни минимум програма:
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Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Прима виста
солистичких
композиција
различитог
садржаја, облика и
карактера

Прима виста
композиција за
камерно и
оркестарско хорско
музицирање

476

Циљеви садржаји
- упознавање са
литературом за
различите
инстументе, у
зависности од
главног предмета;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

- упознавање са
литературом за
оркестар и улогом
различитих
инстумената у
оркестру, односно
гласова у вокалној
литератури;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

III
групни, индивидулани
35
1
45 минута
камерна музика, корепетиција, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама

Исходи – по нивоима
- ученик успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати
нотни текст,
поштујући све
параметре:
тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам;
- ученик развија
способност да
унапред гледа нотни
материјал.

за основни ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу;
за средњи ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу,
поштујући стилске
одлике композиције;
за напредни ниво:
изводи задати нотни
текст са коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака.
-ученик успешно
за основни ниво:
репродукује након
изводи задати нотни
краће визуелне
текст у спором темпу;
анализе задати
за средњи ниво:
нотни текст,
изводи задати нотни
поштујући све
текст у спором темпу,
параметре:
поштујући стилске
тоналитет,
одлике композиције;
темпо, динамику,
за напредни ниво:
артикулацију,
изводи задати нотни
ритам;
текст са коришћењем
- ученик развија
темповских,
способност да
карактерних, метричких,
унапред гледа нотни динамичких, акцентних,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
материјал.

агогичких и
артикулационих ознака.

Литература:
ВИОЛИНА
Милорад Ђуричић: Оркестарске студије за виолину - свеска I и II („Нота” Књажевац,
1979.); и друга литература која одговара захтевима
ВИОЛА
Петар Ивановић: Оркестарске студије за виолу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ВИОЛОНЧЕЛО
Реља Ћетковић: Оркестарске студије за виолончело, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ГИТАРА
Ф.Ноад: Ренесансна гитара; Ф.Ноад: Барокна гитара; Ф.Ноад: Класична гитара; У.Петерс:
Класици гитаре I-V; лаки примери савремене музике и примери у којима постоји
неправилан ритам, по избору наставника; и друга литература по избору наставника
КЛАВИР
Д.Скарлати: Сонате - лакше; Ј.С.Бах: Прелудијуми из Добро темперованог клавира;
Ј.Хајдн: Сонате - избор; В.А.Моцарт: Сонате - избор; Ф.Шопен: Валцери; Ф.Шопен:
Мазурке; Ф.Шуберт: Валцери; П.И.Чајковски: Годишња доба - избор; Ј.Брамс: 16 валцера
оп.39; Е.Григ: Лирски комади; К.Дебиси: Дечји кутак; Прокофјев: Пролазне визије избор; и друга дела сличне тежине по избору наставника
ХАРМОНИКА
Транспоновање сложенијих композиција. Ученика упознати с основним принципима
израде транскрипција за хармонику на лакшим композицијама клавирске и оргуљске
литературе.
В.Вуковић-Терзић: Избор етида и композиција I свеска; В.Вуковић-Терзић: Избор етида за
клавирску хармонику II свеска; Вуковић-Терзић: Избор композиција за клавирску
хармонику III свеска; Љ.Мицић: Збирке етида и одабраних композиција IV и V разред;
Факин: Школа III свеска; З.Вукосављев: Композиције за хармонику IV и V разред;
X.П.Хесе: Полифони комади II свеска; Л.Мећери: Избор композиција за хармонику; и
друга одговарајућа литература
ФЛАУТА
Ј.Брамс: Симфонија бр.1, бр.2, бр.3 и бр.4; М.Мусоргски: Ноћ на голом брду; Ђ.Росини:
Увертира Сврака крадљивица; Р.Шуман: Симфонија бр.1; М.Равел: Валцер, Концерт за
леву руку, Болеро; Г.Малер: Симфонија бр.1, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.8 и бр.9; Прокофјев:
Класична симфонија оп.25; П.Хиндемит: Сликар Матис, Симфонијета ин Е; Ф.Менделсон:
Сан летње ноћи (Скерцо и Ноктурно); Н.Римски-Корсаков: Симфонија бр.2 Антар;
И.Стравински: Симфонија у 3става; Д.Шостакович: Симфонија бр.1; Чајковски:
Симфонија бр.2 оп.17; М.Шосон: Симфонија оп.20; Р.В.Вилијемс: Лондонска симфонија
КЛАРИНЕТ
Л.ван Бетовен: Симфонија бр.3 Ес-дур и бр.8 Еф-дур; Ђ.Росини: Италијанка у Алжиру,
Семирамида, Севиљски берберин - I чин; Ф.Шуберт: Симфонија бр.7 Це-дур;
Ф.Менделсон: Музика за Сан летње ноћи; X.Берлиоз: Фаустово проклетство, Бенвенуто
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Челини; Ф.Лист: Мађарска рапсодија бр.1, бр.2 и бр.3; Ј.Брамс: Симфонија бр.3 Еф-дур;
Ц.Франк: Симфонија у де-молу; М.И.Глинка: Камаринскаја; П.И.Чајковски: Ромео и
Јулија, Моцартијана, Симфонија бр.5 е-мол; В.Белини: Капулети и Монтеки; Ж.Бизе:
Кармен; Ђ.Верди: Трубадур, Моћ судбине - увертира, Фалстаф, Аида; Р.Вагнер:
Танхојзер, Лоенгрин, Холанћанин луталица, Зигфридова идила; О.Респиги: Римске
фонтане; Џ.Гершвин: Рапсодија у плавом
ТРУБА
Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, II свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
СОЛО ПЕВАЊЕ
Вежбе из вокализа: Абт, Вакаи; Вежбе са текстом: Конконе оп.9 и др.
Композиције старих мајстора: Скарлати, Качини, Калдара, Фалкониери, Перголези и др.
- 8 етида;
- 12 композиција различитог садржаја,
облика и карактера;
- две композиције предвиђене програмом за
камерно музицирање;
- две композиције за оркестар - хор.
/
/
/

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Прима виста
солистичких
композиција
различитог
478

Циљеви садржаји
- упознавање са
литературом за
различите
инстументе, у

Читање с листа
IV
групни, индивидулани
33
1
45 минута
камерна музика, корепетиција, оркестар
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама

Исходи – по нивоима
- ученик успешно
репродукује након
краће визуелне
анализе задати

за основни ниво:
изводи задати нотни
текст у спором темпу;
за средњи ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
садржаја, облика
и карактера

Прима виста
композиција за
камерно и
оркестарско хорско
музицирање

Циљеви садржаји
зависности од
главног предмета;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

- упознавање са
литературом за
оркестар и улогом
различитих
инстумената у
оркестру, односно
гласова у вокалној
литератури;
- развијање
вештине брзог и
течног читања
нотног текста.

Исходи – по нивоима
нотни текст,
поштујући све
параметре:
тоналитет,
темпо, динамику,
артикулацију,
ритам;
- ученик развија
способност да
унапред гледа нотни
материјал.

изводи задати нотни
текст у спором темпу,
поштујући стилске
одлике композиције;
за напредни ниво:
изводи задати нотни
текст са коришћењем
темповских,
карактерних, метричких,
динамичких, акцентних,
агогичких и
артикулационих ознака.
-ученик успешно
за основни ниво:
репродукује након
изводи задати нотни
краће визуелне
текст у спором темпу;
анализе задати
за средњи ниво:
нотни текст,
изводи задати нотни
поштујући све
текст у спором темпу,
параметре:
поштујући стилске
тоналитет,
одлике композиције;
темпо, динамику,
за напредни ниво:
артикулацију,
изводи задати нотни
ритам;
текст са коришћењем
- ученик развија
темповских,
способност да
карактерних, метричких,
унапред гледа нотни динамичких, акцентних,
материјал.
агогичких и
артикулационих ознака.

Литература:
ВИОЛИНА
Милорад Ђуричић: Оркестарске студије за виолину II свеска („Нота” Књажевац, 1979.); и
друга литература која одговара по захтевима и обиму
ВИОЛА
Петар Ивановић: Оркестарске студије за виолу, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ВИОЛОНЧЕЛО
Реља Ћетковић: Оркестарске студије за виолончело, I свеска („Нота” Књажевац, 1979.)
ГИТАРА
Ф.Ноад: Ренесансна гитара; Ф.Ноад: Барокна гитара; Ф.Ноад: Класична гитара; У.Петерс:
Класици гитаре I - V; примери савремене музике и примери у којима постоји неправилан
ритам, по избору наставника; и друга литература по избору наставника
КЛАВИР
Ј.С.Бах: Голдберг варијације - избор; Ј.С.Бах: Партите - избор; В.А.Моцарт: Сонате Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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избор; В.А.Моцарт: Фантазије, Рондо; Ј.Хајдн: Сонате - избор; Л.ван Бетовен: Сонате избор лакших појединих ставова; Ф.Шопен: Ноктурна - избор; Ф.Шопен: Прелиди - избор;
Ф.Шуберт: Музички моменти; К.Дебиси: Прелиди - избор; Скрјабин: Прелиди оп.11 избор; Џ. Гершвин: Прелиди; Рахмањинов: Музички комади и прелиди - избор
ХАРМОНИКА
Транспоновање сложенијих композиција; транскрипције за хармонику, извођачка
редакција.
В.Вуковић-Терзић: Избор етида II свеска; Вуковић-Терзић: Избор композиција III свеска;
Љ.Мицић: Збирке етида и композиција VI разред; Черни-Буковски: Етиде; Ј.С.Бах:
Двогласне инвенције; Л.Међери: Избор композиција за хармонику; З.Вукосављев:
Композиције за хармонику VI разред; и друга одговарајућа литература
ФЛАУТА
П.И.Чајковски: Сонфонија бр.4 и бр.6, Симфонија Манфред, Франческа да Римини;
А.Дворжак: Симфонија бр.4; Б.Сметана: Увертира за Продану невесту; Н.РимскиКорсаков: Шехерезада, Шпански капричо; Ђ.Росини: Увертира Виљем Тел; К.Сен Санс:
Карневал животиња; А.Тома: Увертира Мињон; М.Равел: Шпанска рапсодија; Прокофјев:
Симфонија бр.5, Пећа и вук; З.Кодаљ: Хари Јанош - свита; Л.Јаначек: Симфонијета;
К.Дебиси: Море, Поподне једног фауна; П.Хиндемит: Симфонијске метаморфозе,
Хармонија света; А.Шенберг: Камерна Симфонија; Р.Штраус: Салома; И.Стравински:
Петрушка
КАЛАРИНЕТ
Г.Доницети: Дон Пасквале; Ђ.Росини: Виљем Тел, Сврака крадљивица - увертира,
Севиљски берберин; К.М.Вебер: Оберон; X.Берлиоз: Фантастична симфонија; Ј.Брамс:
Симфонија бр.4 е-мол; П.И.Чајковски: Италијански капричо, Симфонија бр.4 еф - мол и
бр.6 ха-мол; А.П.Бородин: Половецке игре из опере Кнез Игор; Н.Римски-Корсаков:
Шехерезада; Б.Сметана: Продана невеста; М.П.Мусоргски: Борис Годунов; Ђ.Верди:
Риголето, Травијата, Моћ судбине, Бал под маскама, Дон Карлос, Отело; Р.Вагнер:
Тристан и Изолда, Мајстори певачи; Ђ.Пучини: Боеми, Тоска, Мадам Батерфлај, Девојка
са запада; О.Респиги: Римске фонтане; Р.Штраус: Тил Ојленшпигел; М.Равел: Дафнес и
Клое; И.Стравински: Прича о војнику, Жар птица; С.Прокофјев: Класична симфонија
ТРУБА
Марко Крањчевић - Ђорђе Тошић: Оркестарске студије за трубу, II свеска („Нота”
Књажевац, 1979.)
СОЛО ПЕВАЊЕ
Вежбе из вокализа: Конконе оп.9 (Абт, Литген, Априле, Мирзојева, Росини и др.);
композиције старих мајстора, романтичара, југословенских композитора, словенских
композитора (Хендл, Мартини, Скарлати, Марчело, Шуберт, Менделсон, Лист, Бинички,
Маринковић, Милојевић, Рахмањинов, Чајковски и др.)
Обавезни минимум програма:
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- 8 етида;
- 12 композиција различитог садржаја,
облика и карактера;
- две композиције предвиђене програмом за
камерно музицирање;
- две композиције за оркестар - хор.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

/
/
/

6.1.13. Камерна музика
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Композиције
различитог
карактера

Циљеви - садржаји
- неговање и
међусобно
усклађивање
интонације;
- познавање и
слушање других
гласова у ансамблу;
- интерпретација
композиције и
сарадња у изради
артикулације,
динамике и слично;
- упознавање са
различитим
стилским епохама.

Камерна музика
I
групни, индивидуални
35
1
45 минута
читање с листа, корепетиција
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама;
јавни наступи
Исходи – по нивоима
- ученици познају
за основни ниво:
основе заједничке
идводе задату
интерпретације и
композицију у
успешно се
спором темпу;
прилагођавају једни за средњи ниво:
другима, водећи
изводе задату
рачуна о укупном
композицију у
уметничком нивоу.
спором темпу са
- ученици успешно
тачном интонацијом,
изводе задату
артикулацијом и
композицију
динамиком;
поштујући све
за напредни ниво:
параметре: стил,
изводе задату
темпо, артикулацију, композицију
динамику, ритам,
користећи
интонацију;
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
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Наставна тема
Цикличне
композиције

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
ознаке.
- неговање и
- ученици познају
за основни ниво:
међусобно
основе заједничке
идводе задату
усклађивање
интерпретације и
композицију у
интонације;
успешно се
спором темпу;
- познавање и
прилагођавају једни за средњи ниво:
слушање других
другима, водећи
изводе задату
гласова у ансамблу; рачуна о укупном
композицију у
- интерпретација
уметничком нивоу;
спором темпу са
композиције и
- ученици успешно
тачном интонацијом,
сарадња у изради
изводе задату
артикулацијом и
артикулације,
композицију
динамиком;
динамике, уз
поштујући стилску
за напредни ниво:
одговарајућа темпа и епоху и карактер
изводе задату
карактере сваког
сваког става.
композицију
става.
користећи
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.

Литература:
ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС
Дела аутора раног барока/високе ренесансе - ричеркари, канони, инвенције и други
полифони облици у којима је могуће организовати ансамбле, према могућем потенцијалу,
најразличитијих инструмената:
калвирска трија (Кленгел, Роули, Шугар); најлакше старокласичне дуо и трио сонате
(Корели, Леклер, Тартини, Вивалди, Локатели, Хендл, Самартини, Марчело, Верачини,
Телеман, Албинони и др.); дуети за две виолине (Мазас, Плејел); дуети за два чела
(Попор); гудачки квартети за две виолине, виолу и виолончело (Станић, Чајковски,
Шкерјанц, Менделсон, Григ, Мац; Шуберт: Розамунда); гудачки квинтети за соло виолину
и гудачки квартет (Станић: Анданте; Г.Ф.Хендл: Мелодија; ЖФ.Рамо: Гавота; Верачини:
Ларго; Корели: Анданте; Џенкинсон: Игра вила; Штамиц; Сен-Санс)
ГИТАРА
Код избора литературе упоредо изводити комаде у којима гитара има солистичку, а затим
и корепетативну улогу. Почети са композицијама ренесансно-барокног периода, затим
класицизма, а упознати ученике и са делима савремених музичких жанрова.
Вјекослав Андре: Гитара у камерној музици; Урош Дојчиновић: Антологија музике за
гитару у Србији (Ед. Прометеј); Јован Јовичић: 24 дуета; Ф.Каруља за две гитаре (Ед.
Нота); Фердинандо Каруљи: Дуети за две гитаре оп. 333/П; Антон Дијабели: Лаки дуети за
гитару и клавир (Ед. Сцхотт, ГА. 22, 23, 24, 25); Јизеф Кофнер: оп.168 и друга дела по
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6.Програми наставних предмета-средња школа
избору наставника, а могу и транскрипције композиција Баха, Бетовена, Купрена,
Моцарта, Персла, Рамоа....
КЛАВИРСКИ ДУО - КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ И ЗА СВИРАЊЕ
НА ДВА КЛАВИРА
В.А.Моцарт Соната Це-дур за клавир четвороручно; В.А.Моцарт Соната Де-дур; Л. ван
Бетовен: Варијације; Ј.Маринковић: Сонатина; Ј. Кр. Бах: Соната Еф-дур; Ј. Кршић:
Избор из збирке „Засвирајмо заједно”; Д. Шостакович: Прелид и Тарантела;
композиције за клавир четвороручно и за два клавира из домаћих и страних збирки
одговарајуће тежине, а по избору наставника
ДУО ХАРМОНИКА
В.Н.Мотов: Лирска песма; В.Н.Мотов: Интермецо; В.Н.Мотов: Естонска полка;
В.А.Моцарт: Менует - транскрипција Л.В.Гаврилова; П.И.Чајковски: Прелудијум оп.21
бр.1 - транскрипција Л.В.Гаврилова; М.Балакирев: Песма без речи (из свите за клавир) транскрипција Л.В.Гаврилова; М.Чурлонис: 4 прелудијума - транскрипција
Л.В.Гаврилова; Д.Шостакович: Прелудијум Це-дур; Ј.Брамс: Менует Ге-дур
ТРИО ХАРМОНИКА
Л. ван Бетовен: Каватина (из квартета) оп.130 - транскрипција Л.В.Гаврилова; А.Новиков:
Путеви - транскрипција Л.В.Гаврилова; К.Сен-Санс: Корњача - из свите „Карневал
животиња"; Ф.Шуберт: Музички моменат; и друга дела одговарајућа по обиму и
захтевима
ДВЕ ФЛАУТЕ
Ф.Девијен: 18 лаких дуета; К.Ф.Е.Бах: 10 лаких дуета; Б.Де Бомортје: Шест свита; Л. ван
Бетовен Соната Ге-дур
ТРИ ФЛАУТЕ
Ј.Ј.Кванц: Три трија ОУ 3 30-32; К.Ј.Пец Симфонија Де-дур; Ј. Хан: Трио флаута или
кларинета
КЛАРИНЕТ
Ф.Девине: 6 дуета за два кларинета; К Ласло: Мађарске мелодије за два кларинета;
М.Елиезер: Мала свита за кларинет, флауту и клавир; Ј.Хан: Трио флаута или кларинета;
Ф.Менделсон: Дуо концертантни оп.114 - два кларинета; Габучи: 50 дуета за два
кларинета
ТРУБА
Ђ.Тошић: Дуети за две трубе; П.Сикеира: Дуети за лимене дувачке инструменте
СОЛО ПЕВАЊЕ
композиције старих италијанских мајстора за два гласа уз пратњу клавира (Леонардо Лео,
Бенедето Марчело и др.); композиције старих италијанских мајстора за глас и гитару
(Качини); композиције за два гласа из циклуса „Дивљуше" Исидора Бајића; композиције
за два гласа (Милоја Милојевића, Титова, Варламова, Глинке и др.)

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

две композиције различитог карактера;
две цикличне композиције
/
/
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Композиције
различитог
карактера

Циљеви - садржаји
- неговање и
међусобно
усклађивање
интонације;
- познавање и
слушање других
гласова у ансамблу;
- интерпретација
композиције и
сарадња у изради
артикулације,
динамике и слично;
- упознавање са
различитим
стилским епохама.

Цикличне
композиције

- неговање и
међусобно
усклађивање
интонације;
- познавање и
слушање других
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Камерна музика
II
групни, индивидуални
35
1
45 минута
читање с листа, корепетиција
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама;
јавни наступи
Исходи – по нивоима
- ученици познају
за основни ниво:
основе заједничке
идводе задату
интерпретације и
композицију у
успешно се
спором темпу;
прилагођавају једни за средњи ниво:
другима, водећи
изводе задату
рачуна о укупном
композицију у
уметничком нивоу.
спором темпу са
- ученици успешно
тачном интонацијом,
изводе задату
артикулацијом и
композицију
динамиком;
поштујући све
за напредни ниво:
параметре: стил,
изводе задату
темпо, артикулацију, композицију
динамику, ритам,
користећи
интонацију;
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.
- ученици познају
за основни ниво:
основе заједничке
идводе задату
интерпретације и
композицију у
успешно се
спором темпу;
прилагођавају једни за средњи ниво:
другима, водећи
изводе задату
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
гласова у ансамблу;
- интерпретација
композиције и
сарадња у изради
артикулације,
динамике, уз
одговарајућа темпа и
карактере сваког
става.

Исходи – по нивоима
рачуна о укупном
композицију у
уметничком нивоу;
спором темпу са
- ученици успешно
тачном интонацијом,
изводе задату
артикулацијом и
композицију
динамиком;
поштујући стилску
за напредни ниво:
епоху и карактер
изводе задату
сваког става.
композицију
користећи
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.

Литература:
ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС
Старокласичне дуо и трио сонате (Корели, Леклер, Тартини, Вивалди, Локатели, Хендл,
Самартини, Марчело, Верачини, Телеман, Албинони, Ђеминијани, Фукс...); гудачки
квинтети за соло виолину и гудачки квартет (Г.Ф.Телеман: Менует; Штамиц: Граве;
Ј.Сибелијус: Тужни валцер; Мартину: Арабеска бр.5; Д.Скарлати: Пасторала;
П.И.Чајковски: Тужна песма); лакша дела за клавирски трио (Вера Миланковић, Кленгел,
Бем); X.Сит: Комади за гудачки квартет; X.Персл: Квартети; Ф.А.Миче: Квартет Це-дур
ГИТАРА
Поред дуа свирати и литературу намењену саставима за три, четири и пет инструмената;
Вјекослав Андре: Гитара у камерној музици; Урош Дојчиновић: Антологија музике за
гитару у Србији; Јован Јовичић: 24 дуета; Ф.Кариља за две гитаре
ГИТАРА И КЛАВИР
А. Дијабели: Дуети оп. 68; М. Гуиљани: оп.65, оп.68, оп.93, оп.104
ДВЕ ГИТАРЕ
Ф.Каруљи: оп.333/Ш, оп.34, оп.120, оп.146; М.Гуиљани: оп.16а, оп.55, оп.75, оп.80, оп.92,
оп.9; Ј.Кофнер: оп.80, оп.87, оп.40; Ф.Сор: оп.34, оп.38, оп.39, оп.61, оп.62; Л.Вон Кал:
оп.24, оп.39
ТРИ ГИТАРЕ
А.Дијабели: оп.62; Ф.Грањани: оп.12; Ј.Кофнер: оп.168
ГИТАРА И ФЛАУТА ИЛИ ВИОЛИНА
М.Гуиљани: оп.25, оп.52, оп.74, оп.75, оп.77, оп.81; Ф.Грањани: оп.8; Ф.Коруљи: оп.109;
триа, квартети и квинтети (Л.Бокерини, М.Гуиљани, Л.Вон Кал, Ф.Каруљ, Ф.Молино и
др.); и друга дела по избору наставника
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА КЛАВИР ЧЕТВОРОРУЧНО
В.А.Моцарт: Сонатa Бе-дур; Л.ван Бетовен: Соната Де-дур оп.6; Ј.Кр.Бах: Соната А-дур;
Ф.Пуланк: Соната; Е.Григ: Норвешке игре; М.Живановић: Ала џез; М.Живановић: Џез
фолк; Ернст Бах: Анданте
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ДВА КЛАВИРА
Ј.Кр.Бах: Соната Ге-дур; Ф.Пуланк: Валс - Мизет; Р.Шуман - К.Дебиси: Студије за два
клавира; Ј.Кршић: Засвирајмо заједно I и II - избор; В.Кршић - С.Николајевић: I, II и III
део - избор
ДУО ХАРМОНИКА
Хачатурјан: Игра Егине из балета „Спартак" - транскрипција А. Суркова; М.Огински:
Полонеза - транскрипција Н.И.Ризоља; Ј.Бенда: Арија; М.Колеса: Скерцино; Р.Бојко:
Јесењи пејзаж; Тројан: Тарантела; А.Љадов: Валцер - транскрипција А.Толмачова; Е.Григ:
Елегија - транскрипција Ф.Бушева; А.Салин: Интермецо
ТРИО ХАРМОНИКА
Ј.Дербенко: Сеоски хармоникаши; А.Љадов: Музичка табакера - транскрипција
А.Толмачова; Петров: Хумореска - транскрипција А.Макарова; Золотарјов: Марш војника
из „Д. свите бр.1" - транскрипција Ј. Ишањина
КВАРТЕТ ХАРМОНИКА
Л.Љубовски: Прелудијум и фуга; Блох: Сонатина за виолину и хармонику; и друга дела
одговарајућих захтева и обима
ДВЕ ФЛАУТЕ
Р.Валентн: Шест соната; Г.Ф.Телеман: Соната Ге-дур; Г.Ф.Хендл: Соната е-мол;
Ж.К.Нодо: Соната ха-мол; А.Реих: Варијације за две флауте
ТРИ ФЛАУТЕ
Ј.Хајдн: Три трија; Ф.Девијен: Соната ге-мол; Вауда: Трио флаута
КЛАРИНЕТ
Ж.Лефевр: 12 соната за два кларинета; В.Емануел: Соната за кларинет, флауту и клавир;
Видеман: Соната за два кларинета; Л.ван Бетовен: Трио Бе-дур оп.11 - кларинет,
виолончело и клавир
ТРУБА
Н.Веиклер: Дуети за две трубе; Ђ.Тошић: 4 триа за три трубе
СОЛО ПЕВАЊЕ
Композиције за два гласа уз пратњу клавира, или другог инструмента (збирке:
Монтеверди, Шуман, Хендл, Брамс, Менделсон, Рубинштајн и др.)
две композиције различитог карактера;
две цикличне композиције
/
две композиције различитог карактера
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
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III
групни, индивидуални
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

2
45 минута
читање с листа, корепетиција
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама;
Начини провере:
јавни наступи
Наставна тема
Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
Композиције
- неговање и
- ученици познају
за основни ниво:
различитог
међусобно
основе заједничке
идводе задату
карактера
усклађивање
интерпретације и
композицију у
интонације;
успешно се
спором темпу;
- познавање и
прилагођавају једни за средњи ниво:
слушање других
другима, водећи
изводе задату
гласова у ансамблу; рачуна о укупном
композицију у
- интерпретација
уметничком нивоу.
спором темпу са
композиције и
- ученици успешно
тачном интонацијом,
сарадња у изради
изводе задату
артикулацијом и
артикулације,
композицију
динамиком;
динамике и слично;
поштујући све
за напредни ниво:
- упознавање са
параметре: стил,
изводе задату
различитим
темпо, артикулацију, композицију
стилским епохама.
динамику, ритам,
користећи
интонацију;
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.
Цикличне
- неговање и
- ученици познају
за основни ниво:
композиције
међусобно
основе заједничке
идводе задату
усклађивање
интерпретације и
композицију у
интонације;
успешно се
спором темпу;
- познавање и
прилагођавају једни за средњи ниво:
слушање других
другима, водећи
изводе задату
гласова у ансамблу; рачуна о укупном
композицију у
- интерпретација
уметничком нивоу;
спором темпу са
композиције и
- ученици успешно
тачном интонацијом,
сарадња у изради
изводе задату
артикулацијом и
артикулације,
композицију
динамиком;
динамике, уз
поштујући стилску
за напредни ниво:
одговарајућа темпа и епоху и карактер
изводе задату
карактере сваког
сваког става.
композицију
става.
користећи
темповске,
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карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.

Литература:
ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС
Сонате за два инструмента из епохе барока, предкласицизма и класицизма или лакше
сонате и сонатине романтичара (Вивалди, Корели, Перголези, Дел-Абако, Хендл, Телеман,
Марчело, Локатели, Албинони, Глук, К.Ф.Е.Бах, Штамиц, Шпор, Менда, Шуберт,
Менделсон); сонате и сонатине за виолину и басо-континуо (А.Вивалди, Г.Ф.Телеман,
Г.Ф.Хендл,); сонате за чело и басо-континуо (А.Вивалди); Палестрина: Осам ричеркара за
четири инструмента; Ф.Купрен: Мала свита за две виолине и чело; сонате за две виолине и
басо-континуо (Верачини, Самартини оп.1); Г.Ф.Телеман: Концерт за четири виолине и
соната за четири виолине; Корели: Камерна музика за две виолине и клавир; Калмар:
Дивертименте за две виолине и чело; Г.Ф.Телеман: Мали комади за две виолине; Плејел:
Дуети за две виолине; Дипор: Дуети за два чела и Соната за две виолине, чело и клавир
оп.8 бр.4,5 и 6; Ј.С.Бах: Трио соната за две виолине, чело и клавир; Ј.Брамс: Секстет Бедур бр.8 за две виолине, две виоле и два чела
ГИТАРА
Вјекослав Андре: Гитара у камерној музици - поглавље посвећено концертима за гитару и
оркестар; Вивалди: Концерт за гитару и гудачки оркестар; Ф.Каруљи: Концерти оп.140,
оп.127; Ф.Молино: оп.56; М.Гуиљани: оп.30, оп.36, оп.70
ДВЕ ГИТАРЕ
Ф. Сор: оп.41, оп.44, оп.53, оп.55; М.Гуиљани: оп.35, оп.66, оп.67, оп.69, оп.116;
М.К.Тедеско: оп.196; Л.Броувер: Микро комади за две гитаре; по избору наставника
транскрипције Баха, Скарлатија, Де Фаље, Гранадоса, Албениза (сугеришу се радови
Е.Пујола, М.Лобета, Ф.Тареге....)
КЛАВИР
Ф.Шопен: Варијације; Дворжак: Словенске игре - избор; Ј.Брамс: Маћарске игре - избор;
Ј.Брамс: Валцери; К.Дебиси: Балада; обраде композиција Бења, Цоплина, Вилијемса;
Стравински: Пећа и вук - свита; појединачне композиције Шуберта, Менделсона, Брамса,
Сатиа, Пуланка и других аутора; Ј.Кршић: Засвирајмо заједно I и II свеска; Кршић С.Николајевић: Клавирски дуо I, II, III део - избор
ДУО ХАРМОНИКА
А.Шалајев: Валцер - елегија; А.Тимошенко: Марш из свите Руске слике; З.Ткач: Празник;
Л.Вилчик: Валцер табакере; Ј.Јуцевич: Свита у старом стилу - прелудијум и фуга;
А.Рибалкин: Концертни комад
ТРИО ХАРМОНИКА
Ј.Дербенко: Скомрашина; Н.Чајкин: Украјинска рапсодија; Л.Белман: Готска свита транскрипција Н.Худакова (интродукција и корал, менует, молитва, токата);
П.И.Чајковски: Минијатурни марш иа свите бр.1 оп.43; А.Штогаренко: Гопак из
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6.Програми наставних предмета-средња школа
симфонијске свите - транскрипција В.Стеченка; Г.Шендерјов: Пролећна шетња;
А.Голубјатњиков: Елегија; Б.Бритн: Сентиментална сарабанда - транскрипција В
Зиновјева
КВАРТЕТ ХАРМОНИКА
Рахмањинов: Хумореска - транскрипција В.Зиновјева; Филипенко: Пролећни валцер;
Ф.Фугаца: Скерцо; Тројан: Царев славуј - свита за виолину, гитару и хармонику; и друга
одговарајућа литература по обиму и захтевима
ДВЕ ФЛАУТЕ
Ј.Ј.Кванц: Три дуета оп.2; В.Ф.Бах: Шест дуа; В.А.Моцарт: Дуо Де-дур; А.Штадлер:
Дивертименто Де-дур
ТРИ ФЛАУТЕ
Ф.Валтер: Четири скице
ЧЕТИРИ ФЛАУТЕ
А.Рејха: Квартет Де-дур оп.12; А.Черепњин: Квартет оп.60
КЛАРИНЕТ
Ф.Менделсон: Концерт за два кларинета
ТРУБА
Ђ.Тошић: 5 квартета за четири трубе
СОЛО ПЕВАЊЕ
Д.Деспић: Трио за глас, кларинет и клавир; лакши дуети и терцети старих мајстора и из
опера В.А.Моцарта; Ј.Хајдн: Терцети; Ј.Брамс: I свеска оп.66 - дуети; Ј.Брамс: I свеска
оп.75 - дуети; Л.ван Бетовен: Терцети и квартети; Р.Шуман: Два гласа за клавир;
композиције за два гласа уз пратњу клавира (Чајковски, Глинка, Мусоргски и др.)

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

две композиције различитог карактера;
две цикличне композиције
/
две композиције различитог карактера
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Камерна музика
IV
групни, индивидуални
66
2
45 минута
читање с листа, корепетиција
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
свирање деоница посебно и у групама;
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јавни наступи

Наставна тема
Композиције
различитог
карактера

Цикличне
композиције

490

Циљеви - садржаји
- неговање и
међусобно
усклађивање
интонације;
- познавање и
слушање других
гласова у ансамблу;
- интерпретација
композиције и
сарадња у изради
артикулације,
динамике и слично;
- упознавање са
различитим
стилским епохама.

Исходи – по нивоима
- ученици познају
за основни ниво:
основе заједничке
идводе задату
интерпретације и
композицију у
успешно се
спором темпу;
прилагођавају једни за средњи ниво:
другима, водећи
изводе задату
рачуна о укупном
композицију у
уметничком нивоу.
спором темпу са
- ученици успешно
тачном интонацијом,
изводе задату
артикулацијом и
композицију
динамиком;
поштујући све
за напредни ниво:
параметре: стил,
изводе задату
темпо, артикулацију, композицију
динамику, ритам,
користећи
интонацију;
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
ознаке.
- неговање и
- ученици познају
за основни ниво:
међусобно
основе заједничке
идводе задату
усклађивање
интерпретације и
композицију у
интонације;
успешно се
спором темпу;
- познавање и
прилагођавају једни за средњи ниво:
слушање других
другима, водећи
изводе задату
гласова у ансамблу; рачуна о укупном
композицију у
- интерпретација
уметничком нивоу;
спором темпу са
композиције и
- ученици успешно
тачном интонацијом,
сарадња у изради
изводе задату
артикулацијом и
артикулације,
композицију
динамиком;
динамике, уз
поштујући стилску
за напредни ниво:
одговарајућа темпа и епоху и карактер
изводе задату
карактере сваког
сваког става.
композицију
става.
користећи
темповске,
карактерне,
метричке,
динамичке, агогичке
и артикулационе
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
ознаке.

Литература:
ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС
Неговати што више стандардних типова камерних састава - дуа, триа, квартета, квинтета.
Ф.Купрен: Трио соната за два висока гласа и басо-континуо; Фукс: Концерт за гитару,
виолину, виолу и чело; Д.Скарлати: Квартет за флауту, две виолине и басо-континуо;
Г.Ф.Телеман: Пољска соната за виолину, виолу и басо- континуо; Вивалди: Трио у Цедуру за гитару, виолину и чело; Ђ.Тартини: Трио сонате; Локатели: Трио сонате; Мича:
Гудачки квартети; Нардини: Гудачки квартети; Ј.Хајдн: Соната за две виолионе и басоконтонуо, сонате за две виолине сонате за виолину и виолу, Лондонска триа за две флауте
и чело; Шајдлер: Соната Де-дур за гитару и виолину; В.А.Моцарт: Трио Ес-дур за
виолину, виолу и клавир; Албрехтсбергер: Соната за гудачки трио; Л.ван Бетовен: Трио
Бе-дур оп.18 за кларинет, виолончело и клавир; Вањхал: Трија оп. 20 за кларинет, виолину
и чело или фагот; Дворжак: Терцет за две виолине и виолончело; З.Кодаљ: Интермецо за
гудачки трио; Ф.Шуберт: Квинтет оп.114 за клавир и гудачки квартет; Л.Бокерини:
Квинтет за две виолине, виолу и два виолончела; В.А.Моцарт: Три квартета Це-дур, Е-дур
и А-дур за флауту (виолину), виолину, виолу и чело; Б.Широла: Трио Де-дур за клавир,
виолину и чело; Гнесин: Трио за клавир, виолину и чело оп.63; Л.ван Бетовен: Триа оп.3,
оп.9 бр.1, оп.9 бр.2, оп.9 бр.3, оп.8 - серенада, оп.25; К.М.фон Вебер: Клавирски трио гемол оп.63 за виолину, виолончело и клавир
ГИТАРА
Акценат дати на литературу камерне музике XX века и класике.
Ф.Сор: оп.41, оп.54, оп.63; М.Гуиљани: оп.130, оп.137, оп.116, оп.65, оп.101, оп.102,
оп.103; Ј.К.Мерц: Дуети за две гитаре; Ф.Ферандиере: Концерти;
И.Крамској: Концерти бр.1 и бр.2; М.М.Понце: Јужни концерт; Ј.Родриго: Концерт,
Агапћиег, Фантазија за једног џентлмена; X.Вила Лобос: Концерт за гитару и мали
оркестар; М.К.Тедеско: Концерти оп.99 и оп.160
ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ И СВИРАЊЕ НА ДВА КЛАВИРА
З.Христић: Катерплет; М.Гулд: Павана; Б.Барток: Микрокосмос - избор; Дворжак:
Словенске игре; Шуман и Дебиси: Студије за два клавира; Ј.Кршић: Засвирајмо заједно I,
II - избор; Кршић - С.Николајевић: Клавирски дуо I, II, III део - избор
ДУО ХАРМОНИКА
Н.Римски Корсаков: Пољски из опере „Пан војвода” - транскрипција П.Гвоздјева;
Н.Лисенко: Рапсодија бр.2 - транскрипција П.Гвоздјева; И.Шамо: Летње вече из циклуса
„Слике руских живописаца”; К.Мјасков: Концертна песма; Ж.Матис: Концертни комад;
Ф.Менделсон: Рондо капричиозо - транскрипција Б.Ларионова и В.Савина; И.Албениз:
Танго оп.165 бр.2 - транскрипција В.Розанова и П.Шашкина; К.Хеист: Фантазија
ТРИО ХАРМОНИКА
А.Глазунов: Концертни валцер - транскрипција А.Толмачова; Е.Лекуона: Малагенија транскрипција Н.Худакова; Тимошенко: Свита за три хармонике (марш, серенада и
финале); Золотарјов: Рондо капричиозо; В.А.Моцарт: Мала ноћна музика - транскрипција
И.А.Јашкевича; Ј.Дербенко: Ливењски перебори; Ј.Дербенко: Орловска мотања;
Ј.Дербенко: Кадриљ; Пикуљ: Болховске хумореске; Ј.Ходоско: Изложба; Прокофјев:
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Навоћење оп.4 бр.4; Репњиков: Два комада; Љутославски: Весела полка; Шелб: Квартет за
виолину, хармонику, клавир и виолончело; и друга одговарајућа
литература по обиму и захтевима
ДВЕ ФЛАУТЕ
Ф.Кулау: Три дуа оп.10, оп.80, оп.81, оп.87; К.Фирстено: Шест дуета оп.137; П.Кихлер:
Три комада за флауту, хармонику и клавир
ЧЕТИРИ ФЛАУТЕ
Ф.Кулау: Квартет е-мол оп.103; Е.Бока: Три комада
КЛАРИНЕТ
Рене: 6 концертних дуета за два кларинета; М.Д.Левин: Шпанска носталгија за кларинет и
флауту; Ј.Хунт: Квартет за четири кларинета
ТРУБА
Ђ.Тошић: Три квартета за дувачке инструменте
СОЛО ПЕВАЊЕ
Композиције старих мајстора за глас, виолину и клавир (М.Чести, Б.Пасквини,
Ф.Провернале и др.); композиције за глас, чело и клавир (Г.Ф.Хендл, Б.Гафи и др.);
Д.Деспић: Композиција за глас, кларинет и клавир или виолину и клавир; Ф.Шуберт:
„Пастир на стени” за глас, кларинет и клавир; дуети и терцети из опера В.А.Моцарта;
Ј.Брамс: II свеска оп. 28 и др.
две композиције различитог карактера;
две цикличне композиције
/
/
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

6.1.14. Оркестар
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
492

Оркестар средње школе
Први,други,трећи и четврти средње.
групни
70/66
2
45 минута
инструмент, камерна музика
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
индивидуално и групно испитивање
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6.Програми наставних предмета-средња школа
ученика, јавни наступи

Наставна тема
Циклична
форма

Циљеви - садржаји
- Организација по групама
(штимовима), у зависности од
тога,да ли је дело оригинално,
или транскрибовано.
- Рад на усавршавању техничких
и музичких елемената,
обликовања тона, и примени
различитих врста артикулације, у
зависности од звучних
могућности, (специфика и тонски
дијапазон), инструмената који се
користе, (имитирају) у
транскрибованом или
оригиналном делу
- Рад над музичком формом,и
стилским карактеристикама дела.
- Развијање хармонског
слуха,почевши од слушања и
свирања два и више гласова
(штимова) истовремено.
- Развој музичког бонтона и
корелације на релацији диригентизвођачи,а такође на релацији
концертмајстор, вођа пултаостали чланови групе.
- Проширење репертоара. Развој
и нега односа према
композицијама
барокног,класичног,романтичног
и савременог стила, писаним како
за камерне саставе и симфонијске
оркестре,тако и за соло
инструменте уз пратњу истих.

Исходи – по нивоима
- Приликом
Основни
читања и
ниво:
извођења
- Изводи
композиције
одговарајуће
ученик користи технике
знања и
свирања.
вештине
- Прати
стечене у
диригента.
корелацији са
Средњи ниво:
часовима
- Изводи
индивидуалне
одговарајуће
наставе
технике
(инструмента),
свирања.
а такође
- Прати
стечене на
диригента.
осталим
-Комуницира
часовима
са другим
групне наставе
члановима
као што су:
деонице и
- Хармонија
оркестра
- Теорија
кроз музику.
музике
- Уредно вежба
- Историја
поштујући
музике
процедуру.
- Контрапункт
Напредни
и.т.д.
ниво:
- Интерпретира - Изводи
задато дело
одговарајуће
тачно и
технике
ритмично у
свирања.
задатом
- Прати
темпу,са
диригента.
тачном
-Комуницира
динамиком и
са другим
артикулацијом. ћлановима
деонице и
Одговарајућим оркестра кроз
свирањем
музику.
доприноси
- Уредно вежба
активном
поштујући
тумачењу
процедуру.
дела,а такође
- Обликује тон
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Наставна тема

Комади:
оригинални и
транскрибовани.
Дела
програмског
садржаја.

494

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
показује значај и свирањем
међусобног
показује значај
слушања у
међусобног
односу на друге слушања у
чланове
оркестру.
оркестра.
- Коригује
- Даје допринос своје свирање у
личним
циљу успешног
примером у
извођења.
поштовању
- Активно
правила и
учествује у
процедура које тумачењу
владају у
задатог дела и
оркестру.
аргументовано
износи своје
ставове о
композицији
која се изводи.
- Учествује на
јавним
наступима у
школи и ван
ње.
-Користи
предности
дигитализације
у слушању и
извођењу.
- Организација по
- Приликом
Основни
групама(штимовима),у
читања и
ниво:
зависности од тога,да ли је дело
извођења
- Изводи
оригинално,или транскрибовано.
композиције
одговарајуће
- Рад на усавршавању техничких
ученик користи технике
и музичких
знања и
свирања.
елемената,обликовања тона,и
вештине
- Прати
примени различитих врста
стечене у
диригента.
артикулације,у зависности од
корелацији са
Средњи ниво:
звучних могућности,(специфика
часовима
- Изводи
и тонски дијапазон),
индивидуалне
одговарајуће
инструмената који се
наставе
технике
користе,(имитирају) у
(инструмента),
свирања.
транскрибованом или
а такође
- Прати
оригиналном делу.
стечене на
диригента.
- Рад на развоју извођачких
осталим
- Комуницира
способности и примени
часовима
са другим
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
различитих
артикулација,динамике и
употребе регистара у зависности
од програмског садржаја дела које
се изводи.
- Проширење репертоара. Развој и
нега односа према композицијама
барокног,класичног,романтичног
и савременог стила, писаним како
за камерне саставе и симфонијске
оркестре,тако и за соло
инструменте уз пратњу истих.
- Посебно обраћање пуне пажње
на развој сваког појединца,његов
развој,а такође његово активно
учешће и допринос другим
члановима састава,укључујући
слободу размишљања и
деловања(предлози,коментари) у
оквиру групе и оркестра.

Исходи – по нивоима
групне наставе
члановима
као што су:
деонице и
- Хармонија
оркестра
- Теорија
кроз музику.
музике
-Уредно вежба
- Историја
поштујући
музике
процедуру.
- Контрапункт
Напредни
и.т.д.
ниво:
- Интерпретира - Изводи
задато дело
одговарајуће
тачно и
технике
ритмично у
свирања.
задатом
- Прати
темпу,са
диригента.
тачном
- Комуницира
динамиком и
са другим
артикулацијом. ћлановима
деонице и
Одговарајућим оркестра кроз
свирањем
музику.
доприноси
-Уредно вежба
активном
поштујући
тумачењу
процедуру.
задатих дела,а
- Обликује тон
такође показује и свирањем
значај
показује значај
међусобног
међусобног
слушања у
слушања у
односу на друге оркестру.
чланове
- Коригује
оркестра.
своје свирање у
- Даје допринос циљу успешног
личним
извођења.
примером у
- Активно
поштовању
учествује у
правила и
тумачењу
процедура које задатог дела и
владају у
аргументовано
оркестру.
износи своје
ставове о
композицији
која се изводи.
- Учествује на
јавним
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
наступима у
школи и ван
ње.
- Користи
предности
дигитализације
у слушању и
извођењу.

Литература:
- Ј. К. Бах: Симфонија Бе-дур; Симфонија Ес-дур;
- Г. Ф. Хендл: Музика на води; Музика за ватромет;
- Ј. Хајдн: Концерт за клавир и оркестар Де-дур и Ге-дур;
- В. Миланковић: Водич кроз оркестар - Оркестарска свита „Из дечјих прича";
- К. В. Глук: Ифигенија на Аулиди - увертира ;
- Ј. Хајдн: Симфонија Ес-дур бр. 85; Ге-дур бр. 94; бр. 103; Де- дур бр. 104;
- А. Моцарт: Отмица из Сараја – увертира;
- Л. ван Бетовен: Егмонт – увертира;
- Ф. Шуберт: Симфонија бр. 3 и бр. 8;
- Ј. Брамс: Мађарске игре;
- А. Дворжак: Словенске игре;
- Ј.С .Бах: Концерт за клавир и оркестар еф мол;
- Ј.С.Бах: Концерт за клавир и оркестар ге мол;
- Аранхуез: Концерт за гитару и оркестар;
- Таис: “Медитација“;
- Чајковски:“Ноктурно де мол“.
Камерна и симфонијска музика свих стилова и жанрова.

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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Три комада различитог програмског
садржаја и једно вишеставачно(циклично)
дело.
/
/
Наступи у оквиру школе и у оквиру локалне
заједнице.
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6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.15. Клавир
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

Главни предмет – клавир
I СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера удругом тромесечју) смотра на крају
првог полугодишта ,испит на крају школске
године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку
десне руке са
терце,сексте,октаве и тачним тоновима и
дециме у паралелном правилним
кретању, у
прсторедом у
шеснаестинама, кроз
спором темпу;
четири октаве.
-Ученик/ца изводи
за средњи ниво:
хроматске лествице у са тачним
размаку октаве
тоновима,
паралелно, у
правилним
шеснаестинапрсторедом и
ма кроз четири
јасном
октаве.
артикулацијом у
-Ученик/ца свира
умереном темпу;
велико разлагање
трозвука доминантног за напредни ниво:
и умањеног
са тачним
септакорада са
тоновима,
обртајима (арпеђо) у
правилним
паралелном кретању
прсторедом,
кроз
јасном
четири октаве у
артикулацијом и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
-Шест етида од тога
за основни ниво:
пијанистичке технике три напамет
нотни текст се
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
на даљем развоју
текст изводи напамет. спором темпу
извођачког апарата,
- Ученик/ца
путем савладавања
анализира,препознаје за средњи ниво:
свих врста техничких и примењује
нотни текст се
захтева
темповске,
изводи напамет у
(прилагођеним
карактерне, метричке, темпу задатом у
индивидуалним
динамичке, акцентне, композицији и са
могућностима
агогичке и
тачном и
ученика)
артикулационе ознаке прецизном
- Развијање слушне
приликком извођења
употребом
контроле код ученика дела.
педализације
при функционисању
-Ученик/ца је
моторног апарата у
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
сврху постизања
прецизну примену
нотни текст се
вишег ступња
педализације.
изводи напамет са
виртуозитета.
– Ученик/ца негује
коришћењем
-Рад на поступку
културу тона;
темповских,
свесног меморисања – Ученик/ца
карактерних,
музичког дела.
препознаје
метричких,
-Оспособљавање за
конструкцију дела и
динамичких,
брзо препознавање и својим речима
акцентних,
разумевање
објасни значења
агогичких и
најважнијих
термина музичке
артикулационих
темповских,
форме;
ознака приликом
карактерних,
извођења дела,као
метричких,
и тачном и
динамичких,
прецизном
акцентних, агогичких
употребом
и артикулационих
педализације
ознака у нотном
тексту и континуиран
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
шеснаестинама без
динамичким
комбинација.
нијансирањем у
- Ученик/ца дупле
брзом темпу.
октаве кроз две
октаве у осминама и
кроз три октаве у
триолама, у размаку
октаве, терце, сексте
и дециме у
паралелном кретању.

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање пажње
изучавању
композиција
полифоне
структуре(трогласних
и изузетно са
ученицима
натпросечних
способности, лаких
четворогласних)
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

-Три полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима
објасни значења
термина музичке
форме;

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем знања
о музичким
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања

-Једна цела соната
или концерт
делимично
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

4. Цикличне
композиције

Исходи – по нивоима
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за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
стеченог теоретског
знања и личне
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

5. Дела
програмског
садржаја

Наставак рада на
-Три композиције
за основни ниво:
развијању музичке
разних стилова по
нотни текст се
фантазије
избору
изводи напамет у
подстицајним
-Пет композиција по
спором темпу
разговорима
слободном избору
поједностављеног
-Ученик/цанотни
за средњи ниво:
садржаја, примереног текст изводи напамет. нотни текст се
учениковом узрасту
- Ученик/ца
изводи напамет у
-Рад на поступку
анализира,препознаје темпу задатом у
свесног меморисања и примењује
композицији и са
музичког дела.
темповске,
тачном и
-Оспособљавање за
карактерне, метричке, прецизном
брзо препознавање и динамичке, акцентне, употребом
разумевање
агогичке и
педализације
најважнијих
артикулационе ознаке
темповских,
приликком извођења
за напредни ниво:
карактерних,
дела.
нотни текст се
метричких,
-Ученик/ца је
изводи напамет са
динамичких,
фокусиран на тачну и коришћењем
акцентних, агогичких прецизну примену
темповских,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
темповске,
темпу задатом у
карактерне, метричке, композицији и са
динамичке, акцентне, тачном и
агогичке и
прецизном
артикулационе ознаке употребом
приликком извођења
педализације
дела.
-Ученик/ца је
за напредни ниво:
фокусиран на тачну и нотни текст се
прецизну примену
изводи напамет са
педализације.
коришћењем
– Ученик/ца негује
темповских,
културу тона;
карактерних,
– Ученик/ца
метричких,
препознаје
динамичких,
конструкцију дела и
акцентних,
својим речима
агогичких и
објасни значења
артикулационих
термина музичке
ознака приликом
форме;
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
педализације.
карактерних,
– Ученик/ца негује
метричких,
културу тона;
динамичких,
– Ученик/ца
акцентних,
препознаје
агогичких и
конструкцију дела и
артикулационих
својим речима
ознака приликом
објасни значења
извођења дела,као
термина музичке
и тачном и
форме;
прецизном
употребом
педализације

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-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.
-Арпеђа: велико разлагање трозвука, доминантниг и умање- ног септакорда са обртајима,
кроз четири октаве у шеснаестинама, паралелно (без комбинација).
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (ЕТИДЕ)
Черни: ор. 740, ор. 299 - избор Крамер-Билов: Етиде - избор Ф. Лист: ор. 1 - избор
Нојперт: Етиде – избор
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕЈ.
С. Бах: Трогласне инвенције - бар две напамет
Француске свите – избор
Г. Ф. Хендл: Свите - избор
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (сонате и концерти) А. Моцарт: КУ 279 Це-дур, КУ 280
Еф-дур, КУ 281 Бе-дур, КУ 309 Це-дур, КУ 310 а-мол,
КУ 311 Де-дур, КУ 330 Це-дур, КУ 331 А-дур, КУ 332 Еф-дур, КУ 333 Бе-дур, КУ 457 цмол, КУ 570 Бе-дур, КУ 576 Де-дур
Ј. Хајдн: Ноћ. 20 це-мол, Ноћ. 23 Еф-дур, Ноћ. 43 Ас-дур, Ноћ. 32 ха-мол, Ноћ. 44 гемол, Ноћ. 46 Ас-дур, Ноћ. 49 Ес-дур, Ноћ. 50 Це-дур, Ноћ. 52 Ес-дур
Л. ван Бетовен: ор. 2 бр. 1 еф-мол, пр. 2 бр. 2 А-дур, пр. 2 бр. 3 Це-дур, ор. 7 Ес-дур, пр.
10 бр. 1 ц-мол, ор. 10 бр. 2 Еф-дур, ор. 10 бр. 3 Де-дур, ор. 13 ц-мол, ор. 14 бр. 1 и 2, ор.
22 Бе-дур, ор. 27 бр. 1 и 2, ор. 28 Де-дур, ор. 3ж бр. 1, 2 и 3, ор. 78 Фис-дур, ор. 90 емол,Клементи: ор. 47 бр. 2 Бе-дур, ор. 39 бр. 2 Ге-дур, ор. 34 бр. 1 Це-дур, ор. 26 бр. 2
фис-мол, ор. 40 бр. 2 ха-мол, ор. 40 бр. 3 де-мол Е. Григ: Соната е-мол,Прокофјев:
Соната бр. 1 еф-мол Ф. Шуберт: Сонате - избор
КОНЦЕРТИ
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Г. Ф. Хендл: Еф-дур
Ј. С. Бах: еф-мол, де-мол, А-дур
Ј. Хајдн: Де-дур, Ге-дур, Це-дур
В. А. Моцарт: КУ 175 Де-дур, КУ 238 Бе-дур, КУ 246 Це-дур, КУ 271 Ес-дур, КУ 413 Ефдур, КУ 414 А-дур, КУ 415 Це-дур, КУ 449 Ес-дур, КУ 450 Бе-дур, КУ 451 Де-дур, КУ 453
Ге-дур, КУ 456 Бе-дур, КУ 459 Еф-дур, КУ 466 д-мол, КУ 467 Це-дур, КУ 482 Ес- дур, КУ
488 А-дур, КУ 491 ц-мол, КУ 503 Це-дур, КУ 537 Де-дур, КУ 595 Бе-дур
Л. ван Бетовен: Концерт бр. 1, 2 и 3 Е. Григ: Концерт а-мол Ф. Менделсон: Концерт гемол и де-мол Кабалевски: Концерт а-мол ор. 9 Д. Шостакович: Концерт Еф-дур бр. 2
Концертни комади за клавир и оркестар - Вебер, Менделсон, Сен-Санс
5. ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ( КОМАДИ)
Д. Скарлати: Сонате - избор Д. Чимароза:
Сонате Парадизи: Токата Галупи: Сонате
Ј. Хајдн: Варијације еф-мол, Капричо Це-дур, Ге-дур
А. Моцарт: Фантазије це-мол КУ 396, КУ 475, Адађо ха- мол, КУ 540, Рондо а-мол, КУ
511, Варијације Це-дур, Де-дур, Ге- дур итд.
Л. ван Бетовен: Варијације Еф-дур ор. 34, 32 варијације ц- мол, Рондо Це-дур и Ге-дур
ор. 51, Анданте фавори Еф-дур, Рондо ор. 129 итд.
Ф. Шуберт: Музички моменти, Емпромпти ор. 90 и 142 Р. Шуман: Арабеска, Дечје сцене,
Лептири ор. 2, Варијације на тему Кларе Вик ор. 5, Фантастични комади - избор,
Новелете - избор, Романсе ор. 28 итд
Ф. Шопен: Валцери, ноктурна, мазурке, полонезе, тарантеле, емпромпти (сва четири),
Екосезе, Баладе бр. 2 и 3, Скерца бр. 1 и 2, Бриљантне варијације ор. 28 итд.
Ф. Лист: Цетраркини сонети, Утехе, Љубавни снови, Поло- неза Ес-дур, Године
ходочашћа - избор, Мађарске рапсодије - из- бор, транскрипције соло песама Шуберта,
Шумана, Шопена итд Ф. Менделсон: Песме без речи, Рондо каприћозо Ј. Брамс:
Рапсодије, 4 баладе, избор из ор. 117, ор. 118, ор. 119 П. И. Чајковски: Годишња доба,
Думка, Варијације Еф-дур Скрјабин: Прелиди - избор

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
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-Шест етида - од којих три напамет;
-Три полифоне композиције;
-Једна цела соната или концерт делимично;
-Три композиције разних стилова - по
избору.
-Дурске и молске лествице по белим
диркама, у размаку октаве, паралелно кроз
четири октаве
-Октаве у шеснаестинама
-Арпеђа тро звука у основном положају (без
обртаја) кроз четири октаве паралелно;
-Једна етида из програма.
Једна етида - пожељно да буде Черни;
Једна трогласна инвенција Ј. С. Баха;
Једна цела соната;
Једна композиција по избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
НАПАМЕТ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

Главни предмет – клавир
II СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера удругом тромесечју) смотра на крају
првог полугодишта ,испит на крају школске
године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку
десне руке са
терце,сексте,октаве и тачним тоновима и
дециме у паралелном правилним
кретању, у
прсторедом у
шеснаестинама, кроз
спором темпу;
четири октаве.
-Ученик/ца изводи
за средњи ниво:
хроматску лествице у са тачним
размаку октаве
тоновима,
паралелно, у
правилним
шеснаестинапрсторедом и
ма кроз четири
јасном
октаве.
артикулацијом у
-Ученик/ца свира
умереном темпу;
велико разлагање
трозвука доминантног за напредни ниво:
и умањеног
са тачним
септакорада са
тоновима,
обртајима (арпеђо) у
правилним

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
-Шест етида од тога
за основни ниво:
пијанистичке технике три напамет
нотни текст се
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
на даљем развоју
текст изводи напамет. спором темпу
извођачког апарата,
- Ученик/ца
путем савладавања
анализира,препознаје за средњи ниво:
свих врста техничких и примењује
нотни текст се
захтева
темповске,
изводи напамет у
(прилагођеним
карактерне, метричке, темпу задатом у
индивидуалним
динамичке, акцентне, композицији и са
могућностима
агогичке и
тачном и
ученика)
артикулационе ознаке прецизном
- Развијање слушне
приликком извођења
употребом
контроле код ученика дела.
педализације
при функционисању
-Ученик/ца је
моторног апарата у
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
сврху постизања
прецизну примену
нотни текст се
вишег ступња
педализације.
изводи напамет са
виртуозитета.
– Ученик/ца негује
коришћењем
-Рад на поступку
културу тона;
темповских,
свесног меморисања – Ученик/ца
карактерних,
музичког дела.
препознаје
метричких,
-Оспособљавање за
конструкцију дела и
динамичких,
брзо препознавање и својим речима
акцентних,
разумевање
објасни значења
агогичких и
најважнијих
термина музичке
артикулационих
темповских,
форме;
ознака приликом
карактерних,
извођења дела,као
метричких,
и тачном и
динамичких,
прецизном
акцентних, агогичких
употребом
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Исходи – по нивоима
паралелном кретању
прсторедом,
кроз
јасном
четири октаве у
артикулацијом и
шеснаестинама без
динамичким
комбинација.
нијансирањем у
- Ученик/ца дупле
брзом темпу.
октаве кроз две
октаве у осминама и
кроз три октаве у
триолама, у размаку
октаве, терце, сексте
и дециме у
паралелном кретању.

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

3. Полифоне
композиције

-Посвећивање пажње
изучавању
композиција
полифоне
структуре(трогласних
и изузетно са
ученицима
натпросечних
способности, лаких
четворогласних)
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

-Три полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
конструкцију дела и
својим речима
објасни значења
термина музичке
форме;

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

-Радити на
професионалном
приступу делу,
проширивањем знања
о музичким

-Једна цела соната
или концерт
делимично
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.

за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу

4. Цикличне
композиције

Исходи – по нивоима
педализације
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за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних,
агогичких и
артикулационих
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
облицима и епохама
уз континуиран
процес повезивања
стеченог теоретског
знања и личне
извођачке праксе.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

5. Дела
програмског
садржаја

Наставак рада на
-Три композиције
за основни ниво:
развијању музичке
разних стилова по
нотни текст се
фантазије
избору
изводи напамет у
подстицајним
-Пет композиција по
спором темпу
разговорима
слободном избору
поједностављеног
-Ученик/цанотни
за средњи ниво:
садржаја, примереног текст изводи напамет. нотни текст се
учениковом узрасту
- Ученик/ца
изводи напамет у
-Рад на поступку
анализира,препознаје темпу задатом у
свесног меморисања и примењује
композицији и са
музичког дела.
темповске,
тачном и
-Оспособљавање за
карактерне, метричке, прецизном
брзо препознавање и динамичке, акцентне, употребом
разумевање
агогичке и
педализације
најважнијих
артикулационе ознаке
темповских,
приликком извођења
за напредни ниво:
карактерних,
дела.
нотни текст се
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Исходи – по нивоима
- Ученик/ца
за средњи ниво:
анализира,препознаје нотни текст се
и примењује
изводи напамет у
темповске,
темпу задатом у
карактерне, метричке, композицији и са
динамичке, акцентне, тачном и
агогичке и
прецизном
артикулационе ознаке употребом
приликком извођења
педализације
дела.
-Ученик/ца је
за напредни ниво:
фокусиран на тачну и нотни текст се
прецизну примену
изводи напамет са
педализације.
коришћењем
– Ученик/ца негује
темповских,
културу тона;
карактерних,
– Ученик/ца
метричких,
препознаје
динамичких,
конструкцију дела и
акцентних,
својим речима
агогичких и
објасни значења
артикулационих
термина музичке
ознака приликом
форме;
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
-Ученик/ца је
изводи напамет са
фокусиран на тачну и коришћењем
прецизну примену
темповских,
педализације.
карактерних,
– Ученик/ца негује
метричких,
културу тона;
динамичких,
– Ученик/ца
акцентних,
препознаје
агогичких и
конструкцију дела и
артикулационих
својим речима
ознака приликом
објасни значења
извођења дела,као
термина музичке
и тачном и
форме;
прецизном
употребом
педализације

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Све дурске, молске и хроматске лествице у размаку октаве, терце, сексте и дециме кроз
четири октаве у шеснаестинама у паралелном кретању.
-Дупле октаве кроз две октаве у осминама и кроз три октаве у триолама, у размаку
октаве, терце, сексте и дециме у паралелном кретању.
-Дупле терце кроз две октаве у осминама.
-Арпеђа: велико разлагање трозвука, доминантног и умањеног септакорда са обртајима,
кроз четири октаве у шеснаестинама,
паралелно (без комбинација).
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (ЕТИДЕ)
Черни: оп. 740, оп. 365 - избор Клементи: Градус ад Парнасум - избор Мошелес: оп. 70 избор Мошковски: оп. 72 - избор Ф. Лист: оп. 1 - избор Нојперт: Етиде – избор
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕЈ.
-Ј. С. Бах: Француске свите
Енглеске свите
Прелудијуми и фуге
Добро темперовани клавир, I и II – избор
Г. Ф. Хендл: Свите – избор
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (сонате и концерти) А. Моцарт: КУ 279 Це-дур, КУ 280
Еф-дур, КУ 281 Бе-дур, КУ 309 Це-дур, КУ 310 а-мол,
КУ 311 Де-дур, КУ 330 Це-дур, КУ 331 А-дур, КУ 332 Еф-дур, КУ 333 Бе-дур, КУ 457 цмол, КУ 570 Бе-дур, КУ 576 Де-дур
Ј. Хајдн: Ноћ. 20 це-мол, Ноћ. 23 Еф-дур, Ноћ. 43 Ас-дур, Ноћ. 32 ха-мол, Ноћ. 44 гемол, Ноћ. 46 Ас-дур, Ноћ. 49 Ес-дур, Ноћ. 50 Це-дур, Ноћ. 52 Ес-дур
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Л. ван Бетовен: ор. 2 бр. 1 еф-мол, пр. 2 бр. 2 А-дур, пр. 2 бр. 3 Це-дур, ор. 7 Ес-дур, пр.
10 бр. 1 ц-мол, ор. 10 бр. 2 Еф-дур, ор. 10 бр. 3 Де-дур, ор. 13 ц-мол, ор. 14 бр. 1 и 2, ор.
22 Бе-дур, ор. 27 бр. 1 и 2, ор. 28 Де-дур, ор. 3ж бр. 1, 2 и 3, ор. 78 Фис-дур, ор. 90 емол,Клементи: ор. 47 бр. 2 Бе-дур, ор. 39 бр. 2 Ге-дур, ор. 34 бр. 1 Це-дур, ор. 26 бр. 2
фис-мол, ор. 40 бр. 2 ха-мол, ор. 40 бр. 3 де-мол Е. Григ: Соната е-мол,Прокофјев:
Соната бр. 1 еф-мол Ф. Шуберт: Сонате - избор
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Хендл: Еф-дур
Ј. С. Бах: еф-мол, де-мол, А-дур
Ј. Хајдн: Де-дур, Ге-дур, Це-дур
В. А. Моцарт: КУ 175 Де-дур, КУ 238 Бе-дур, КУ 246 Це-дур, КУ 271 Ес-дур, КУ 413 Ефдур, КУ 414 А-дур, КУ 415 Це-дур, КУ 449 Ес-дур, КУ 450 Бе-дур, КУ 451 Де-дур, КУ 453
Ге-дур, КУ 456 Бе-дур, КУ 459 Еф-дур, КУ 466 д-мол, КУ 467 Це-дур, КУ 482 Ес- дур, КУ
488 А-дур, КУ 491 ц-мол, КУ 503 Це-дур, КУ 537 Де-дур, КУ 595 Бе-дур
Л. ван Бетовен: Концерт бр. 1, 2 и 3 Е. Григ: Концерт а-мол Ф. Менделсон: Концерт гемол и де-мол Кабалевски: Концерт а-мол ор. 9 Д. Шостакович: Концерт Еф-дур бр. 2
Концертни комади за клавир и оркестар - Вебер, Менделсон, Сен-Санс
5. ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ( КОМАДИ)
Д. Скарлати: Сонате - избор Д. Чимароза:
Сонате Парадизи: Токата Галупи: Сонате
Ј. Хајдн: Варијације еф-мол, Капричо Це-дур, Ге-дур
А. Моцарт: Фантазије це-мол КУ 396, КУ 475, Адађо ха- мол, КУ 540, Рондо а-мол, КУ
511, Варијације Це-дур, Де-дур, Ге- дур итд.
Л. ван Бетовен: Варијације Еф-дур ор. 34, 32 варијације ц- мол, Рондо Це-дур и Ге-дур
ор. 51, Анданте фавори Еф-дур, Рондо ор. 129 итд.
Ф. Шуберт: Музички моменти, Емпромпти ор. 90 и 142 Р. Шуман: Арабеска, Дечје сцене,
Лептири ор. 2, Варијације на тему Кларе Вик ор. 5, Фантастични комади - избор,
Новелете - избор, Романсе ор. 28 итд
Ф. Шопен: Валцери, ноктурна, мазурке, полонезе, тарантеле, емпромпти (сва четири),
Екосезе, Баладе бр. 2 и 3, Скерца бр. 1 и 2, Бриљантне варијације ор. 28 итд.
Ф. Лист: Цетраркини сонети, Утехе, Љубавни снови, Поло- неза Ес-дур, Године
ходочашћа - избор, Мађарске рапсодије - из- бор, транскрипције соло песама Шуберта,
Шумана, Шопена итд Ф. Менделсон: Песме без речи, Рондо каприћозо Ј. Брамс:
Рапсодије, 4 баладе, избор из ор. 117, ор. 118, ор. 119 П. И. Чајковски: Годишња доба,
Думка, Варијације Еф-дур Скрјабин: Прелиди - избор

Обавезни минимум програма:

Смотра:
508

-Шест етида - од којих три напамет;
-Три полифоне композиције;
-Једна цела соната или концерт делимично;
-Три композиције разних стилова - по
избору.
-Све дурске и молске лествице - сви
тоналитети - кроз четири октаве у
шеснаестинама,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
паралелно, у размаку октаве, као и
хроматске скале кроз четири октаве
паралелно;
-Арпеђа трозвука - велико разлагање - у
основном положају (без обртаја) кроз
четири
oктаве паралелно;
-Једна етида из програма.
-Две етиде различитих техничких захтева једна обавезно Клементи;
-Три става - обавезни сарабанда и један
брзи став - из Француске свите Ј. С. Баха
или
Свите Г. Ф. Хендла;
-Једна соната или концерт - цело дело;
-Једна композиција по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ
НАПАМЕТ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата

Главни предмет – клавир
III СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера удругом тромесечју) смотра на крају
првог полугодишта ,испит на крају школске
године
Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку
десне руке са
терце,сексте,октаве и тачним тоновима и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

2. Виртуозне
композиције

-Унапређивање
-Шест етида од тога
за основни ниво:
пијанистичке технике три напамет
нотни текст се
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
на даљем развоју
текст изводи напамет. спором темпу
извођачког апарата,
- Ученик/ца
путем савладавања
анализира,препознаје за средњи ниво:
свих врста техничких и примењује
нотни текст се
захтева
темповске,
изводи напамет у
(прилагођеним
карактерне, метричке, темпу задатом у
индивидуалним
динамичке, акцентне, композицији и са
могућностима
агогичке и
тачном и
ученика)
артикулационе ознаке прецизном
- Развијање слушне
приликком извођења
употребом
контроле код ученика дела.
педализације
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Исходи – по нивоима
дециме у паралелном правилним
кретању, у
прсторедом у
шеснаестинама, кроз
спором темпу;
четири октаве.
-Ученик/ца изводи
за средњи ниво:
хроматску лествице у са тачним
размаку октаве
тоновима,
паралелно, у
правилним
шеснаестинапрсторедом и
ма кроз четири
јасном
октаве.
артикулацијом у
-Ученик/ца свира
умереном темпу;
велико разлагање
трозвука доминантног за напредни ниво:
и умањеног
са тачним
септакорада са
тоновима,
обртајима (арпеђо) у
правилним
паралелном кретању
прсторедом,
кроз
јасном
четири октаве у
артикулацијом и
шеснаестинама без
динамичким
комбинација.
нијансирањем у
- Ученик/ца дупле
брзом темпу.
октаве кроз две
октаве у осминама и
кроз три октаве у
триолама, у размаку
октаве, терце, сексте
и дециме у
паралелном кретању.

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Полифоне
композиције

Циљеви - садржаји
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања
-Посвећивање пажње
изучавању
композиција
полифоне
структуре(трогласних
и изузетно са
ученицима
натпросечних
способности, лаких
четворогласних)
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких

Исходи – по нивоима
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
прецизну примену
нотни текст се
педализације.
изводи напамет са
– Ученик/ца негује
коришћењем
културу тона;
темповских,
– Ученик/ца
карактерних,
препознаје
метричких,
конструкцију дела и
динамичких,
својим речима
акцентних,
објасни значења
агогичких и
термина музичке
артикулационих
форме;
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације

-Три полифоне
композиције
-Ученик/ца нотни
текст изводи напамет.
- Ученик/ца
анализира,препознаје
и примењује
темповске,
карактерне, метричке,
динамичке, акцентне,
агогичке и
артикулационе ознаке
приликком извођења
дела.
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и
прецизну примену
педализације.
– Ученик/ца негује
културу тона;
– Ученик/ца
препознаје
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за основни ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
спором темпу
за средњи ниво:
нотни текст се
изводи напамет у
темпу задатом у
композицији и са
тачном и
прецизном
употребом
педализације
за напредни ниво:
нотни текст се
изводи напамет са
коришћењем
темповских,
карактерних,
метричких,
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције

5. Дела
програмског
садржаја
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Циљеви - садржаји
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

Исходи – по нивоима
конструкцију дела и
динамичких,
својим речима
акцентних,
објасни значења
агогичких и
термина музичке
артикулационих
форме;
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
-Радити на
-Једна цела соната
за основни ниво:
професионалном
или концерт
нотни текст се
приступу делу,
делимично
изводи напамет у
проширивањем знања -Ученик/ца нотни
спором темпу
о музичким
текст изводи напамет.
облицима и епохама
- Ученик/ца
за средњи ниво:
уз континуиран
анализира,препознаје нотни текст се
процес повезивања
и примењује
изводи напамет у
стеченог теоретског
темповске,
темпу задатом у
знања и личне
карактерне, метричке, композицији и са
извођачке праксе.
динамичке, акцентне, тачном и
-Рад на поступку
агогичке и
прецизном
свесног меморисања артикулационе ознаке употребом
музичког дела.
приликком извођења
педализације
-Оспособљавање за
дела.
брзо препознавање и -Ученик/ца је
за напредни ниво:
разумевање
фокусиран на тачну и нотни текст се
најважнијих
прецизну примену
изводи напамет са
темповских,
педализације.
коришћењем
карактерних,
– Ученик/ца негује
темповских,
метричких,
културу тона;
карактерних,
динамичких,
– Ученик/ца
метричких,
акцентних, агогичких препознаје
динамичких,
и артикулационих
конструкцију дела и
акцентних,
ознака у нотном
својим речима
агогичких и
тексту и континуиран објасни значења
артикулационих
рад на развоју
термина музичке
ознака приликом
вештине спретног
форме;
извођења дела,као
свирања
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
Наставак рада на
-Три композиције
за основни ниво:
развијању музичке
разних стилова по
нотни текст се
фантазије
избору
изводи напамет у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
подстицајним
разговорима
поједностављеног
садржаја, примереног
учениковом узрасту
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
-Пет композиција по
спором темпу
слободном избору
-Ученик/цанотни
за средњи ниво:
текст изводи напамет. нотни текст се
- Ученик/ца
изводи напамет у
анализира,препознаје темпу задатом у
и примењује
композицији и са
темповске,
тачном и
карактерне, метричке, прецизном
динамичке, акцентне, употребом
агогичке и
педализације
артикулационе ознаке
приликком извођења
за напредни ниво:
дела.
нотни текст се
-Ученик/ца је
изводи напамет са
фокусиран на тачну и коришћењем
прецизну примену
темповских,
педализације.
карактерних,
– Ученик/ца негује
метричких,
културу тона;
динамичких,
– Ученик/ца
акцентних,
препознаје
агогичких и
конструкцију дела и
артикулационих
својим речима
ознака приликом
објасни значења
извођења дела,као
термина музичке
и тачном и
форме;
прецизном
употребом
педализације

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Све дурске, молске и хроматске лествице у размаку октаве, терце, сексте и дециме кроз
четири октаве у шеснаестинама у паралелном кретању.
-Дупле октаве кроз две октаве у осминама и кроз три октаве у триолама, у размаку
октаве, терце, сексте и дециме у паралелном кретању.
-Дупле терце кроз две октаве у осминама.
-Арпеђа: велико разлагање трозвука, доминантног и умањеног септакорда са обртајима,
кроз четири октаве у шеснаестинама,
паралелно (без комбинација).
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (ЕТИДЕ)
-Черни: ор. 740, Токата
-Клементи: ОгаЈиб аЈ Рагпавиш - избор
-Мошелес: ор. 70 - избор
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-Мошковски: ор. 72 - избор
-Ф. Менделсон: ор. 104
-Шуман-Паганини: Етиде ор. 3 - избор
-Аренски: ор. 36
-Рубинштајн: ор. 23
-Кеслер: ор. 20, ор. 100 – избор
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
-Ј. С. Бах: Енглеске свите Партите
-Италијански концерт Прелудијуми и фуге
-Г. Ф. Хендл: Свите – теже
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (сонате и концерти) А. Моцарт: КУ 279 Це-дур, КУ 280
Еф-дур, КУ 281 Бе-дур, КУ 309 Це-дур, КУ 310 а-мол,
КУ 311 Де-дур, КУ 330 Це-дур, КУ 331 А-дур, КУ 332 Еф-дур, КУ 333 Бе-дур, КУ 457 цмол, КУ 570 Бе-дур, КУ 576 Де-дур
Ј. Хајдн: Ноћ. 20 це-мол, Ноћ. 23 Еф-дур, Ноћ. 43 Ас-дур, Ноћ. 32 ха-мол, Ноћ. 44 гемол, Ноћ. 46 Ас-дур, Ноћ. 49 Ес-дур, Ноћ. 50 Це-дур, Ноћ. 52 Ес-дур
Л. ван Бетовен: ор. 2 бр. 1 еф-мол, пр. 2 бр. 2 А-дур, пр. 2 бр. 3 Це-дур, ор. 7 Ес-дур, пр.
10 бр. 1 ц-мол, ор. 10 бр. 2 Еф-дур, ор. 10 бр. 3 Де-дур, ор. 13 ц-мол, ор. 14 бр. 1 и 2, ор.
22 Бе-дур, ор. 27 бр. 1 и 2, ор. 28 Де-дур, ор. 3ж бр. 1, 2 и 3, ор. 78 Фис-дур, ор. 90 емол,Клементи: ор. 47 бр. 2 Бе-дур, ор. 39 бр. 2 Ге-дур, ор. 34 бр. 1 Це-дур, ор. 26 бр. 2
фис-мол, ор. 40 бр. 2 ха-мол, ор. 40 бр. 3 де-мол Е. Григ: Соната е-мол,Прокофјев:
Соната бр. 1 еф-мол Ф. Шуберт: Сонате - избор
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Хендл: Еф-дур
Ј. С. Бах: еф-мол, де-мол, А-дур
Ј. Хајдн: Де-дур, Ге-дур, Це-дур
В. А. Моцарт: КУ 175 Де-дур, КУ 238 Бе-дур, КУ 246 Це-дур, КУ 271 Ес-дур, КУ 413 Ефдур, КУ 414 А-дур, КУ 415 Це-дур, КУ 449 Ес-дур, КУ 450 Бе-дур, КУ 451 Де-дур, КУ 453
Ге-дур, КУ 456 Бе-дур, КУ 459 Еф-дур, КУ 466 д-мол, КУ 467 Це-дур, КУ 482 Ес- дур, КУ
488 А-дур, КУ 491 ц-мол, КУ 503 Це-дур, КУ 537 Де-дур, КУ 595 Бе-дур
Л. ван Бетовен: Концерт бр. 1, 2 и 3 Е. Григ: Концерт а-мол Ф. Менделсон: Концерт гемол и де-мол Кабалевски: Концерт а-мол ор. 9 Д. Шостакович: Концерт Еф-дур бр. 2
Концертни комади за клавир и оркестар - Вебер, Менделсон, Сен-Санс
5. ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ( КОМАДИ)
Д. Скарлати: Сонате - избор Д. Чимароза:
Сонате Парадизи: Токата Галупи: Сонате
Ј. Хајдн: Варијације еф-мол, Капричо Це-дур, Ге-дур
А. Моцарт: Фантазије це-мол КУ 396, КУ 475, Адађо ха- мол, КУ 540, Рондо а-мол, КУ
511, Варијације Це-дур, Де-дур, Ге- дур итд.
Л. ван Бетовен: Варијације Еф-дур ор. 34, 32 варијације ц- мол, Рондо Це-дур и Ге-дур
ор. 51, Анданте фавори Еф-дур, Рондо ор. 129 итд.
Ф. Шуберт: Музички моменти, Емпромпти ор. 90 и 142 Р. Шуман: Арабеска, Дечје сцене,
Лептири ор. 2, Варијације на тему Кларе Вик ор. 5, Фантастични комади - избор,
Новелете - избор, Романсе ор. 28 итд
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Ф. Шопен: Валцери, ноктурна, мазурке, полонезе, тарантеле, емпромпти (сва четири),
Екосезе, Баладе бр. 2 и 3, Скерца бр. 1 и 2, Бриљантне варијације ор. 28 итд.
Ф. Лист: Цетраркини сонети, Утехе, Љубавни снови, Поло- неза Ес-дур, Године
ходочашћа - избор, Мађарске рапсодије - из- бор, транскрипције соло песама Шуберта,
Шумана, Шопена итд Ф. Менделсон: Песме без речи, Рондо каприћозо Ј. Брамс:
Рапсодије, 4 баладе, избор из ор. 117, ор. 118, ор. 119 П. И. Чајковски: Годишња доба,
Думка, Варијације Еф-дур Скрјабин: Прелиди - избор

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

-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.
-Све дурске и молске лествице - сви
тоналитети - кроз четири октаве у
шеснаестинама,
паралелно, у размаку октаве, као и
хроматске скале кроз четири октаве
паралелно;
-Арпеђо доминантни и умањени септакорд
у основном положају (без обртаја) кроз
четири октаве у шеснаестинама;
-Арпеђа трозвука - велико разлагање - у
основном положају (без обртаја) кроз
четири
октаве паралелно;
-Једна етида из програма.
-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
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – клавир
IV СМШ
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индивидуални
99
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Интерни и јавни
часови,концерти,такмичења,смотра(техничка
провера удругом тромесечју) смотра на крају
првог полугодишта ,испит на крају школске
године

Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Начини провере:

Наставна тема
1. Лествице

516

Циљеви - садржаји
-Унапређивање
пијанистичке технике
интензивним радом
на даљем развоју
извођачког апарата
- Развијање слушне
контроле код ученика
при функционисању
моторног апарата у
сврху постизања
вишег ступња
виртуозитета.
-Разноликост
приликом извођења
врста артикулације
-Постизање
динамичког
нијансирања при
извођењу лествица
-Уједначен рад
прстију десне и леве
и руке

Исходи – по нивоима
-Ученик/ца
за основни ниво:
репродукује друске и уједначен рад
молске лествице у
прстију леве и
размаку
десне руке са
терце,сексте,октаве и тачним тоновима и
дециме у паралелном правилним
кретању, у
прсторедом у
шеснаестинама, кроз
спором темпу;
четири октаве.
-Ученик/ца изводи
за средњи ниво:
хроматску лествице у са тачним
размаку октаве
тоновима,
паралелно, у
правилним
шеснаестинапрсторедом и
ма кроз четири
јасном
октаве.
артикулацијом у
-Ученик/ца свира
умереном темпу;
велико разлагање
трозвука доминантног за напредни ниво:
и умањеног
са тачним
септакорада са
тоновима,
обртајима (арпеђо) у
правилним
паралелном кретању
прсторедом,
кроз
јасном
четири октаве у
артикулацијом и
шеснаестинама без
динамичким
комбинација.
нијансирањем у
- Ученик/ца дупле
брзом темпу.
октаве кроз две
октаве у осминама и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. Виртуозне
композиције

3. Полифоне
композиције

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
кроз три октаве у
триолама, у размаку
октаве, терце, сексте
и дециме у
паралелном кретању.
-Унапређивање
-Шест етида од тога
за основни ниво:
пијанистичке технике три напамет
нотни текст се
интензивним радом
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
на даљем развоју
текст изводи напамет. спором темпу
извођачког апарата,
- Ученик/ца
путем савладавања
анализира,препознаје за средњи ниво:
свих врста техничких и примењује
нотни текст се
захтева
темповске,
изводи напамет у
(прилагођеним
карактерне, метричке, темпу задатом у
индивидуалним
динамичке, акцентне, композицији и са
могућностима
агогичке и
тачном и
ученика)
артикулационе ознаке прецизном
- Развијање слушне
приликком извођења
употребом
контроле код ученика дела.
педализације
при функционисању
-Ученик/ца је
моторног апарата у
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
сврху постизања
прецизну примену
нотни текст се
вишег ступња
педализације.
изводи напамет са
виртуозитета.
– Ученик/ца негује
коришћењем
-Рад на поступку
културу тона;
темповских,
свесног меморисања – Ученик/ца
карактерних,
музичког дела.
препознаје
метричких,
-Оспособљавање за
конструкцију дела и
динамичких,
брзо препознавање и својим речима
акцентних,
разумевање
објасни значења
агогичких и
најважнијих
термина музичке
артикулационих
темповских,
форме;
ознака приликом
карактерних,
извођења дела,као
метричких,
и тачном и
динамичких,
прецизном
акцентних, агогичких
употребом
и артикулационих
педализације
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања
-Посвећивање пажње -Три полифоне
за основни ниво:
изучавању
композиције
нотни текст се
композиција
-Ученик/ца нотни
изводи напамет у
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције
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Циљеви - садржаји
полифоне
структуре(трогласних
и изузетно са
ученицима
натпросечних
способности, лаких
четворогласних)
-Рад на поступку
свесног меморисања
музичког дела.
-Оспособљавање за
брзо препознавање и
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања или певања

Исходи – по нивоима
текст изводи напамет. спором темпу
- Ученик/ца
анализира,препознаје за средњи ниво:
и примењује
нотни текст се
темповске,
изводи напамет у
карактерне, метричке, темпу задатом у
динамичке, акцентне, композицији и са
агогичке и
тачном и
артикулационе ознаке прецизном
приликком извођења
употребом
дела.
педализације
-Ученик/ца је
фокусиран на тачну и за напредни ниво:
прецизну примену
нотни текст се
педализације.
изводи напамет са
– Ученик/ца негује
коришћењем
културу тона;
темповских,
– Ученик/ца
карактерних,
препознаје
метричких,
конструкцију дела и
динамичких,
својим речима
акцентних,
објасни значења
агогичких и
термина музичке
артикулационих
форме;
ознака приликом
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
-Радити на
-Једна цела соната
за основни ниво:
професионалном
или концерт
нотни текст се
приступу делу,
делимично
изводи напамет у
проширивањем знања -Ученик/ца нотни
спором темпу
о музичким
текст изводи напамет.
облицима и епохама
- Ученик/ца
за средњи ниво:
уз континуиран
анализира,препознаје нотни текст се
процес повезивања
и примењује
изводи напамет у
стеченог теоретског
темповске,
темпу задатом у
знања и личне
карактерне, метричке, композицији и са
извођачке праксе.
динамичке, акцентне, тачном и
-Рад на поступку
агогичке и
прецизном
свесног меморисања артикулационе ознаке употребом
музичког дела.
приликком извођења
педализације
-Оспособљавање за
дела.
брзо препознавање и -Ученик/ца је
за напредни ниво:
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Наставна тема

5. Дела
програмског
садржаја

Циљеви - садржаји
разумевање
најважнијих
темповских,
карактерних,
метричких,
динамичких,
акцентних, агогичких
и артикулационих
ознака у нотном
тексту и континуиран
рад на развоју
вештине спретног
свирања

Исходи – по нивоима
фокусиран на тачну и нотни текст се
прецизну примену
изводи напамет са
педализације.
коришћењем
– Ученик/ца негује
темповских,
културу тона;
карактерних,
– Ученик/ца
метричких,
препознаје
динамичких,
конструкцију дела и
акцентних,
својим речима
агогичких и
објасни значења
артикулационих
термина музичке
ознака приликом
форме;
извођења дела,као
и тачном и
прецизном
употребом
педализације
Наставак рада на
-Три композиције
за основни ниво:
развијању музичке
разних стилова по
нотни текст се
фантазије
избору
изводи напамет у
подстицајним
-Пет композиција по
спором темпу
разговорима
слободном избору
поједностављеног
-Ученик/цанотни
за средњи ниво:
садржаја, примереног текст изводи напамет. нотни текст се
учениковом узрасту
- Ученик/ца
изводи напамет у
-Рад на поступку
анализира,препознаје темпу задатом у
свесног меморисања и примењује
композицији и са
музичког дела.
темповске,
тачном и
-Оспособљавање за
карактерне, метричке, прецизном
брзо препознавање и динамичке, акцентне, употребом
разумевање
агогичке и
педализације
најважнијих
артикулационе ознаке
темповских,
приликком извођења
за напредни ниво:
карактерних,
дела.
нотни текст се
метричких,
-Ученик/ца је
изводи напамет са
динамичких,
фокусиран на тачну и коришћењем
акцентних, агогичких прецизну примену
темповских,
и артикулационих
педализације.
карактерних,
ознака у нотном
– Ученик/ца негује
метричких,
тексту и континуиран културу тона;
динамичких,
рад на развоју
– Ученик/ца
акцентних,
вештине спретног
препознаје
агогичких и
свирања
конструкцију дела и
артикулационих
својим речима
ознака приликом
објасни значења
извођења дела,као
термина музичке
и тачном и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
форме;

Исходи – по нивоима
прецизном
употребом
педализације

Литература:
1.ЛЕСТВИЦЕ
-Све дурске, молске и хроматске лествице у размаку октаве, терце, сексте и дециме кроз
четири октаве у шеснаестинама у паралелном кретању.
-Дупле октаве кроз две октаве у осминама и кроз три октаве у триолама, у размаку
октаве, терце, сексте и дециме у паралелном кретању.
-Дупле терце кроз две октаве у осминама.
-Арпеђа: велико разлагање трозвука, доминантног и умањеног септакорда са обртајима,
кроз четири октаве у шеснаестинама,
паралелно (без комбинација).
2. ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (ЕТИДЕ)
-Мошковски: ор. 72, ор. 48
-Кеслер: ор. 20, ор. 100
-Клементи - најтеже
-Ф. Шопен: ор. 10 и 25 – избор
- Лист-Паганини: Етиде - избор, Игра патуљака,
Жубор шуме, Уздах
-Скрјабин: ор. 8 - избор, ор. 2 цис-мол
-Рахмањивон: Етиде - слике ор. 33
- Рубинштајн: ор.23
-Аренски: ор. 41, ор. 36
-Шимановски: ор. 4
3.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Ј. С. Бах: Прелудијуми и фуге (^ТК I и II )
-Италијански концерт
-Партите
-Коралне предигре
-Капричо Бе-дур
-Токате итд
4.ЦИКЛИЧНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ (сонате и концерти) А. Моцарт: КУ 279 Це-дур, КУ 280
Еф-дур, КУ 281 Бе-дур, КУ 309 Це-дур, КУ 310 а-мол,
КУ 311 Де-дур, КУ 330 Це-дур, КУ 331 А-дур, КУ 332 Еф-дур, КУ 333 Бе-дур, КУ 457 цмол, КУ 570 Бе-дур, КУ 576 Де-дур
Ј. Хајдн: Ноћ. 20 це-мол, Ноћ. 23 Еф-дур, Ноћ. 43 Ас-дур, Ноћ. 32 ха-мол, Ноћ. 44 гемол, Ноћ. 46 Ас-дур, Ноћ. 49 Ес-дур, Ноћ. 50 Це-дур, Ноћ. 52 Ес-дур
Л. ван Бетовен: ор. 2 бр. 1 еф-мол, пр. 2 бр. 2 А-дур, пр. 2 бр. 3 Це-дур, ор. 7 Ес-дур, пр.
10 бр. 1 ц-мол, ор. 10 бр. 2 Еф-дур, ор. 10 бр. 3 Де-дур, ор. 13 ц-мол, ор. 14 бр. 1 и 2, ор.
22 Бе-дур, ор. 27 бр. 1 и 2, ор. 28 Де-дур, ор. 3ж бр. 1, 2 и 3, ор. 78 Фис-дур, ор. 90 е520
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6.Програми наставних предмета-средња школа
мол,Клементи: ор. 47 бр. 2 Бе-дур, ор. 39 бр. 2 Ге-дур, ор. 34 бр. 1 Це-дур, ор. 26 бр. 2
фис-мол, ор. 40 бр. 2 ха-мол, ор. 40 бр. 3 де-мол Е. Григ: Соната е-мол,Прокофјев:
Соната бр. 1 еф-мол Ф. Шуберт: Сонате - избор
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Хендл: Еф-дур
Ј. С. Бах: еф-мол, де-мол, А-дур
Ј. Хајдн: Де-дур, Ге-дур, Це-дур
В. А. Моцарт: КУ 175 Де-дур, КУ 238 Бе-дур, КУ 246 Це-дур, КУ 271 Ес-дур, КУ 413 Ефдур, КУ 414 А-дур, КУ 415 Це-дур, КУ 449 Ес-дур, КУ 450 Бе-дур, КУ 451 Де-дур, КУ 453
Ге-дур, КУ 456 Бе-дур, КУ 459 Еф-дур, КУ 466 д-мол, КУ 467 Це-дур, КУ 482 Ес- дур, КУ
488 А-дур, КУ 491 ц-мол, КУ 503 Це-дур, КУ 537 Де-дур, КУ 595 Бе-дур
Л. ван Бетовен: Концерт бр. 1, 2 и 3 Е. Григ: Концерт а-мол Ф. Менделсон: Концерт гемол и де-мол Кабалевски: Концерт а-мол ор. 9 Д. Шостакович: Концерт Еф-дур бр. 2
Концертни комади за клавир и оркестар - Вебер, Менделсон, Сен-Санс
5. ДЕЛА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ( КОМАДИ)
Д. Скарлати: Сонате - избор Д. Чимароза:
Сонате Парадизи: Токата Галупи: Сонате
Ј. Хајдн: Варијације еф-мол, Капричо Це-дур, Ге-дур
А. Моцарт: Фантазије це-мол КУ 396, КУ 475, Адађо ха- мол, КУ 540, Рондо а-мол, КУ
511, Варијације Це-дур, Де-дур, Ге- дур итд.
Л. ван Бетовен: Варијације Еф-дур ор. 34, 32 варијације ц- мол, Рондо Це-дур и Ге-дур
ор. 51, Анданте фавори Еф-дур, Рондо ор. 129 итд.
Ф. Шуберт: Музички моменти, Емпромпти ор. 90 и 142 Р. Шуман: Арабеска, Дечје сцене,
Лептири ор. 2, Варијације на тему Кларе Вик ор. 5, Фантастични комади - избор,
Новелете - избор, Романсе ор. 28 итд
Ф. Шопен: Валцери, ноктурна, мазурке, полонезе, тарантеле, емпромпти (сва четири),
Екосезе, Баладе бр. 2 и 3, Скерца бр. 1 и 2, Бриљантне варијације ор. 28 итд.
Ф. Лист: Цетраркини сонети, Утехе, Љубавни снови, Поло- неза Ес-дур, Године
ходочашћа - избор, Мађарске рапсодије - из- бор, транскрипције соло песама Шуберта,
Шумана, Шопена итд Ф. Менделсон: Песме без речи, Рондо каприћозо Ј. Брамс:
Рапсодије, 4 баладе, избор из ор. 117, ор. 118, ор. 119 П. И. Чајковски: Годишња доба,
Думка, Варијације Еф-дур Скрјабин: Прелиди - избор

Обавезни минимум програма:

Смотра:

-Tри концертне етиде;
-Две полифоне композиције - обавезно
један прелудијум ифуга;
-Једна соната;
-Три композиције различитих стилова.
-Све дурске и молске лествице - сви
тоналитети - кроз четири октаве у
шеснаестинама,
паралелно, у размаку октаве, као и
хроматске скале кроз четири октаве
паралелно;
-Арпеђо доминантни и умањени септакорд
у основном положају (без обртаја) кроз
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четири октаве у шеснаестинама;
-Арпеђа трозвука - велико разлагање - у
основном положају (без обртаја) кроз
четири
октаве паралелно;
-Једна етида из програма.
-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 НАПОМЕНА: На завршном
изпиту морају
бити заступљенисви стилови; уколико се не
свира класи!чна соната, већ соната из периода романтизма или XX века, класични
период мора бити засту- пљен неким
другим
делом (нпр варијације, фантазија, рондо и
сл).
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:

6.1.16. Хармоника
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице
522

Циљеви - садржаји
Рад на подстицању

Главни предмет – хармоника
I средње
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, оркестар, историја
музике, музички инструменти
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
користећи баритон
за основни ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација;
рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената

2. Етиде

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у складу
са датом
композицијом;

3. Полифоне
композиције

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;

Исходи – по нивоима
бас ученик свира
са тачним тоновима
дурске и молске
и правилним
лествице кроз две
прсторедом у
октаве у
спором темпу;
шеснаестинама;
за средњи ниво:
велико разлагање
са тачним тоновима,
дурских и молских
правилним
трозвука у
прсторедом и јасном
осминама;
артикулацијом у
разлагање
умереном темпу;
доминантног и
за напредни ниво:
умањеног
са тачним тоновима,
септакорда у
правилним
осминама;
прсторедом, јасном
дурске и молске
артикулацијом и
трозвуке, као и
динамичким
доминантни и
нијансирањем у
умањени септакорд
брзом темпу
симултано у
половинама
Интерпретира дату
за основни ниво:
композицију тачно,
са тачним тоновима
ритмично и у датом и правилним
темпу са тачном
прсторедом у
динамиком и
спором темпу;
артикулацијом
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
макро динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

Исходи – по нивоима
артикулацијом;
са тачним тоновима,
уочава принцип
правилним
имитације и јасно
прсторедом и јасном
издваја гласове
артикулацијом;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем

4. Цикличне
композиције

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
задатом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
разликује карактере
и прави јасне
контрасте међу
ставовима

5. Комади
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
Рад на усавршавању Интерпретира
за основни ниво:
техничких и
стилски композицију са тачним тоновима
музичких елемената тачно, ритмично и у и правилним
и развоју музичког
датом темпу са
прсторедом;
укуса ученика;
тачном динамиком и за средњи ниво:
рад на подстицању
артикулацијом;
са тачним тоновима,
извођачких
осећа карактер
правилним
способности
композиције и
прсторедом, јасном
ученика и примени
изводи је у складу са артикулацијом и
различитих
тим
макро динамиком;
артикулација,
за напредни ниво:
динамике и
са тачним тоновима,
регистара у
правилним
зависности од стила
прсторедом, јасном
и карактера
артикулацијом и
композиције;
динамичким
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
нијансирањем

Литература:
И. Хавличек, Концертне етиде - по избору К. Черни, ор. 740 - по избору у одговарајућој
транскрипцији К. Черни, ор. 299 - по избору у одговарајућој транскрипцији Клементи,
етиде по избору у одговарајућој транскрипцији Крамер-Билов, етиде по избору у
одговарајућој транскрипцији Н. Чајкин, Етиде за хармонику - А-дур, еф-мол, е-мол и демол Ј. Шишаков, „Три етиде за хармонику" (Москва, 1962. године) М. Двиљански,
„Етида-интермецо" (Москва, „Сов. компози- тор", 1975. године)
Ј. С. Бах, Двогласне и трогласне инвенције Ј. С. Бах, Мали оргуљски прелидојуми и фуге
Ј. Пахелбел, Дела за оргуље - по избору Р. Шчедрин, Фуга (Москва, „Сов. композитор",
1981) Н. Анајев, Фуга а-мол (Москва, „Сов. Композитор", 1981) Г. Ф. Хендл, Фугета Ефдур (Москва, „Сов. композитор",1981),
Г. Дмитријев, Прелудијум и фуга (Москва, „Сов. композитор ", 1988)
В. Челноков, Прелудијум и фуга це-мол (Москва, „Сов. ком- позитор", 1989)
В. Саријев, Фуга ге-мол (Москва, „Сов. композитор", 1989)
Љадов, Фуга де-мол (Москва, „Сов. композитор", 1971) М. Глинка, Фуга Ес-дур (Москва,
„Музика", 1969)
Ј. Шишаков, Прелудијум и фуга де-мол (Москва, „Сов. ком- позитор", 1978)
Золотарјов, Дечје свите - по избору („Антологија", VIII свеска)
Јемељанов, „Скице природе" (Лењинград, „Сов. компози- тор", 1960)
Бонаков, „4 композиције на руске теме" (Москва, „Сов. композитор", 1977)
„Из дечјег живота" (Москва, „Музика", 1990)
„Пет лирских песама" (Москва, „Музика", 1990)
Ј. Дербенко, Свите и дечје свите - по избору
Г. Вдовин, „Пет тренутака" (Москва, „Сов. композитор",1979)
В. Меркушин, „Мала свита" (Москва, „Сов. композитор",1982)
А. Бизов, „Руски цртежи" (Москва, „Сов. композитор", 1982) Ј. Налбадјан, Свита
„Јерменске скице" (Москва, „Музика",П. Лондонов, „Маскарада играчака" (Москва,
„Сов. компо- зитор", 1983)А. Репњиков, Дечја свита „Сувенири"
Н. Римски-Корсаков, „Бумбаров лет" (Москва, „Сов. компо- зитор", 1980)
Д. Скарлати, Сонате - по избору Д. Чимароза, Сонате - по избору П. И. Чајковски,
„Годишња доба" - по избору
Чајкин, „Лирски валцер" (Москва, „Музика", 1984) П. Лондонов, „Сеоска слика" (Москва,
„Музика", 1980) Ц. Франк, Прелудијум (Москва, „Музика", 1980)
А. Глазунов, Валцер (Москва, „Музика", 1966) Ј. Дербенко, „Трк времена"
Ј. Шишаков, „Циркуски марш (Москва, „Сов. композитор",1984)
А. Холминов, „Ноктурно" (Москва, „Сов. композитор", 1984) Рибалкин, „Музички
моменат"
М. Голуб, „12 прелудијума за хармонику" - по избору (Мо- сква, „Музика", 1967)
К. Сен-Санс, „Лабуд" (Москва, „Сов. композитор", 1989) М. Мошковски, „Тарантела"
(Москва, „Сов. композитор",Д. Шостакович, „Шпанска игра" (Москва, „Музика", 1970)
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
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Скале, 8 етида, 2 полифоне, 1циклична
композиција, 2 комада
Скале и 2 етиде
2 етиде, 1 полифона, 1 циклична комп., 1
комад
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице
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Циљеви - садржаји
Рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација;
рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената

Главни предмет – хармоника
II средње
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, оркестар, историја
музике, музички инструменти
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
користећи баритон
за основни ниво:
бас ученик свира
са тачним тоновима
дурске и молске
и правилним
лествице кроз две
прсторедом у
октаве у
спором темпу;
шеснаестинама;
за средњи ниво:
велико разлагање
са тачним тоновима,
дурских и молских
правилним
трозвука у
прсторедом и јасном
осминама;
артикулацијом у
разлагање
умереном темпу;
доминантног и
за напредни ниво:
умањеног
са тачним тоновима,
септакорда у
правилним
осминама;
прсторедом, јасном
дурске и молске
артикулацијом и
трозвуке, као и
динамичким
доминантни и
нијансирањем у
умањени септакорд
брзом темпу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

2. Етиде

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у складу
са датом
композицијом;

3. Полифоне
композиције

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких

4. Цикличне
композиције

Исходи – по нивоима
симултано у
половинама
Интерпретира дату
за основни ниво:
композицију тачно,
са тачним тоновима
ритмично и у датом и правилним
темпу са тачном
прсторедом у
динамиком и
спором темпу;
артикулацијом
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
макро динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
уочава принцип
правилним
имитације и јасно
прсторедом и јасном
издваја гласове
артикулацијом;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нинансирањем
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
задатом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
разликује карактере правилним
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

5. Комади

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

Исходи – по нивоима
и прави јасне
прсторедом, јасном
контрасте међу
артикулацијом и
ставовима
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
осећа карактер
правилним
композиције и
прсторедом, јасном
изводи је у складу са артикулацијом и
тим
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем

Литература:
Gradus ad Parnasum, I и II свеска - по избору И. Хавличек, Концертне етиде - по избору
К. Черни, ор. 740 - по избору К. Черни, ор. 299 - по избору Клементи, Етиде - по избору
Крамер-Билов, Етиде - по избору
Шендерјов, „24 концертне етиде" - по избору (Москва, „Музика", 1990)
Г. Тишкевич, Етиде Це-дур, Еф-дур (Москва, 1949) И. Илин, Етида Еф-дур (Москва,
1961) Н. Чајкин, Етида Де-дур (Москва, 1961) О. Пирогов, Етида Це-дур (Москва, 1961)
Кобиљански, Етида Ас-дур (Москва, 1961)
И. Шмит, Етида А-дур (Москва, „Сов. композитор", 1975)
Ј. С. Бах, Мали оргуљски прелудијуми и фуге - по избору Ј. С. Бах, избор из дела за
оргуље Ј. Пахелбел, избор из дела за оргуље
Стара чешка оргуљска музика - по избору („Петерс", бр. 9928а) П. Чекалов, Фуга де-мол
(Москва, „Сов. композитор", 1973) Ф. Васиљев, Фуге за хармонику - по избору М.
Чурљонис, Фуга-корал (Москва, „Сов. композитор", 1987) Р. Шчедрин, Фуга (Москва,
„Сов. композитор", 1986) Ф. Шопен, Фуга а-мол (Москва, „Музика", 1981)
Золотарјов, Дечје свите - по избору („Антологија", VIII свеска)
Ј. Дербенко, Свите и дечје свите - по избору
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Нагајев, „Дечја свита бр. 2" (Москва, „Сов. композитор",1982)
Золотарјов, „Три комада" (Москва, „Сов. композитор", 1982) В. Бонаков, „Камерна
свита" (Москва, „Музика", 1990) „Руска свита" (Москва, „Сов. композитор", 1977)
Р. Шчедрин, „4 композиције" из балета „Коњић Грбоњић" (Москва, „Музика", 1981)
Ф. Шуберт, „3 композиције" (Москва, „Сов. композитор",1981)
М. Магиденко, Соната (Москва, „Музика", 1978) Ј. Салавјов, „Лирски триптих" (Москва,
„Сов. композитор",1976)
„Балтичка свита" (Москва, „Сов. Композитор", 1976)
Д. Скарлати, Сонате - по избору Д. Чимароза, Сонате - по избору
А. Љадов, „Експромт" (Москва, „Сов. Композитор", 1990) „Музичка табакерка" (Москва,
„Музика", 1990) Ф. Шуберт, Скерцо (Москва, „Музика", 1967) А. Репњиков, „Монолог"
(Москва, „Сов. композитор", 1974) „Басо остинато" (Москва, „Сов. Композитор", 1984) Ј.
Дербенко, „Експромт" (Москва, „Сов. Композитор", 1986)
„Нова кадриљ" (Москва, „Сов. Композитор", 1987) Ј. Шишаков, „Експромт у ритму
тарантеле" (Москва, „Сов. Композитор", 1987)
П. Сеница, „Скерцо" (Кијев, „Муз. Украина", 1980) А. Бородин, „Ноктурно" (Москва,
„Музика", 1982) Г. Камалдинов, „Лирска фантазија (Москва, „Сов. Компози- тор", 1987)
А. Кукубајев, „Скерцо" (Москва, „Сов. Композитор", 1982)
Паганини, „Карневал у Венецији" (Москва, „Сов. Компо- зитор", 1968)
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Скале, 8 етида, 2 полифоне, 1циклична
композиција, 2 комада
Скале и 2 етиде
2 етиде, 1 полифона, 1 циклична комп., 1
комад
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – хармоника
III средње
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, оркестар, историја
музике, музички инструменти
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
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Наставна тема
1. Лествице

2. Етиде

3. Полифоне
композиције
530

Циљеви - садржаји
Рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација;
рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената

Исходи – по нивоима
користећи баритон
за основни ниво:
бас ученик свира
са тачним тоновима
дурске и молске
и правилним
лествице кроз две
прсторедом у
октаве у
спором темпу;
шеснаестинама;
за средњи ниво:
велико разлагање
са тачним тоновима,
дурских и молских
правилним
трозвука у
прсторедом и јасном
осминама;
артикулацијом у
разлагање
умереном темпу;
доминантног и
за напредни ниво:
умањеног
са тачним тоновима,
септакорда у
правилним
осминама;
прсторедом, јасном
дурске и молске
артикулацијом и
трозвуке, као и
динамичким
доминантни и
нијансирањем у
умањени септакорд
брзом темпу
симултано у
половинама
Рад на усавршавању Интерпретира дату
за основни ниво:
техничких и
композицију тачно,
са тачним тоновима
музичких елемената ритмично и у датом и правилним
и развоју музичког
темпу са тачном
прсторедом у
укуса ученика;
динамиком и
спором темпу;
рад на подстицању
артикулацијом
за средњи ниво:
извођачких
са тачним тоновима,
способности
правилним
ученика и примени
прсторедом, јасном
различитих
артикулацијом и
артикулација,
макро динамиком у
динамике и
умереном темпу;
регистара у складу
за напредни ниво:
са датом
са тачним тоновима,
композицијом;
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Рад на усавршавању Интерпретира
за основни ниво:
техничких и
стилски композицију са тачним тоновима
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Цикличне
композиције

5. Комади

Циљеви - садржаји
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила

Исходи – по нивоима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
уочава принцип
правилним
имитације и јасно
прсторедом и јасном
издваја гласове
артикулацијом;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
задатом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
разликује карактере правилним
и прави јасне
прсторедом, јасном
контрасте међу
артикулацијом и
ставовима
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
осећа карактер
правилним
композиције и
прсторедом, јасном
изводи је у складу са артикулацијом и
тим
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
и карактера
композиције;

Исходи – по нивоима
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем

Литература:
К. Черни, ор.740 - по избору К. Черни, ор. 299 - по избору Крамер- Билов, Етиде - по
избору ОгаЈиб аЈ Рагпавиш, II и III свеска - по избору Шендерјов, „24 концертне етиде" по избору М. Двиљански, Етиде Це-дур, а-мол (Москва, „Сов. Компо- зитор", 1989)
И. Лахер, Етида а-мол (Москва, „Сов. Композитор", 1989) Г. Розелен, Етида Ге-дур
(Москва, „Сов. Композитор", 1989) Ф. Лекупе, Етида Це-дур (Москва, „Сов.
Композитор", 1989) Е. Јуцевич, Етиде Е-дур, е-мол (Кијев, 1963) К. Мјасков, Етида Адур, а-мол (Кијев, 1963) С. Чапки, Етиде Це-дур, ха-мол, а-мол, це-мол (Кијев, „Музичка Украина", 1963)
Ј. С. Бах, избор из дела за оргуље
Ј. С. Бах, „Добро темперовани клавир" - по избору
Д. Букстехуде, избор из дела за оргуље
Ј. Пахелбел, избор из дела за оргуље
Д. Шостакович, „24 прелудијума и фуге" - по избору
П. Ландо, Трогласна фуга (Москва, „Сов. Композитор",1987)
Н. Римски-Корсаков, Фуга (Москва, „Сов. Композитор",1984)
Р. Кемуларија, „Полифона композиција" (Којев, „Музичка Украина", 1985)
А. Александров, Фуга е-мол (Мослва, „Сов. Композитор",1987)
А. Пољшина, Фуга (Москва, „Музика", 1981)
П. Чекалов, Прелудијум и фуга (Москва, „Сов. Композитор",1982)
А. Хачатурјан, „Речитатив и фуга" бр.2 (Москва, „Сов. Ком- позитор", 1988)
X. Лук, „Соната бр. 1" Ј. Матис, „5 багатела" В. Зубицки, Дечје свите - по извору И.
Јакшевич, Соната
В. Подгорни, „Три композиције" (Кијев, „Музичка Украи- на", 1988)
В. Золотарјов, „Пет композиција" (Кијев, „Музичка Украи- на", 1981)
„Камерна свита" („Антологија" V свеска) Б. Барток, „4 багателе" (Кијев, „Музичка
Украина", 1980) Г. Комраков, „6 лирских композиција" (Москва, „Сов. Ком- позитор",
1981)
Ј. Шамо, „Соната бр. 3" (Москва, „Музика", 1986) В. Бонаков, „Соната-балада" (Москва,
„Сов. композитор",1977)
В. Семјонов, „Бугарска свита" (Лењинград, „Музика", 1984) Г. Шендерјов, „Руска свита"
(„Антологија" V свеска)
Д. Скарлати, Сонате - по избору Ј. Хајдн, Сонате - по избору В. А. Моцарт, Сонате - по
избору Ф. Брож, „Хроматске варијације" П. Међери, „Прелид и скерцо" А. Репников,
„Токата" („Антологија" V свеска) Ф. Менделсон, „Фантазија-каприс" (Москва, „Сов.
Компози- тор", 1989)
Холминов, „Концертна композиција" (Москва, „Музика",1962)
Дикусаров, „Скерцо" (Москва, „Музика", 1966)
В. Золотарјов, „Ферапонтов манастир" („Антологија" V свеска) В. Тројан, „Разрушена
катедрала"
Журбин, „Концертна бурлеска" (Москва, „Музика", 1985) Ф. Лист, „Заборављени валцер"
532
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6.Програми наставних предмета-средња школа
(Москва, „Сов. Композитор",
1989)
Подгорни, „Размишљање" (Киев, „Музичка Украина", 1988) М. Двиљански, „Скерцо"
(Москва, „Музика", 1982)
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација;
рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената

Скале, 6 етидa, 1 полифона, 1циклична
композиција, 2 комада
Скале и 1 етидa
2 етиде, 1 полифона, 1 циклична комп., 1
комад
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – хармоника
IV средње
индивидуални
99
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, оркестар, историја
музике, музички инструменти
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Испит, интерни часови, јавни наступи,
концерти
Исходи – по нивоима
користећи баритон
за основни ниво:
бас ученик свира
са тачним тоновима
дурске и молске
и правилним
лествице кроз две
прсторедом у
октаве у
спором темпу;
шеснаестинама;
за средњи ниво:
велико разлагање
са тачним тоновима,
дурских и молских
правилним
трозвука у
прсторедом и јасном
осминама;
артикулацијом у
разлагање
умереном темпу;
доминантног и
за напредни ниво:
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Наставна тема

2. Етиде

3. Полифоне
композиције

534

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
умањеног
са тачним тоновима,
септакорда у
правилним
осминама;
прсторедом, јасном
дурске и молске
артикулацијом и
трозвуке, као и
динамичким
доминантни и
нијансирањем у
умањени септакорд
брзом темпу
симултано у
половинама
Рад на усавршавању Интерпретира дату
за основни ниво:
техничких и
композицију тачно,
са тачним тоновима
музичких елемената ритмично и у датом и правилним
и развоју музичког
темпу са тачном
прсторедом у
укуса ученика;
динамиком и
спором темпу;
рад на подстицању
артикулацијом
за средњи ниво:
извођачких
са тачним тоновима,
способности
правилним
ученика и примени
прсторедом, јасном
различитих
артикулацијом и
артикулација,
макро динамиком у
динамике и
умереном темпу;
регистара у складу
за напредни ниво:
са датом
са тачним тоновима,
композицијом;
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу
Рад на усавршавању Интерпретира
за основни ниво:
техничких и
стилски композицију са тачним тоновима
музичких елемената тачно, ритмично и у и правилним
и развоју музичког
датом темпу са
прсторедом;
укуса ученика;
тачном динамиком и за средњи ниво:
рад на подстицању
артикулацијом;
са тачним тоновима,
извођачких
уочава принцип
правилним
способности
имитације и јасно
прсторедом и јасном
ученика и примени
издваја гласове
артикулацијом;
различитих
за напредни ниво:
артикулација,
са тачним тоновима,
динамике и
правилним
регистара у
прсторедом, јасном
зависности од стила
артикулацијом и
и карактера
динамичким
композиције;
нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
4. Цикличне
композиције

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

5. Комади

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од стила
и карактера
композиције;

Исходи – по нивоима
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
задатом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
разликује карактере правилним
и прави јасне
прсторедом, јасном
контрасте међу
артикулацијом и
ставовима
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
Интерпретира
за основни ниво:
стилски композицију са тачним тоновима
тачно, ритмично и у и правилним
датом темпу са
прсторедом;
тачном динамиком и за средњи ниво:
артикулацијом;
са тачним тоновима,
осећа карактер
правилним
композиције и
прсторедом, јасном
изводи је у складу са артикулацијом и
тим
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем

Литература:
К. Черни, ор. 740 - по избору К. Черни, ор. 299 - по избору Крамер-Билов, Етиде - по
избору Шенредјов, „24 концертне етиде" - по избору Н. Паганини-Ф. Лист, „Велике
етиде" - по избору (Кијев, „Музичка Украина" 1983)
Ј. С. Бах, избор из дела за оргуље
Ј. С. Бах, „Добро темперовани клавир" - по избору
Д. Букстехуде, избор из дела за оргуље
Д. Скарлати, Фуга (Москва, „Сов. Композитор", 1968)
Д. Шостакович, „24 прелудијума и фуге" - по избору Ј. Салавјов, Прелудијум, фуга и
постлудија (Москва, „Сов. Композитор", 1976)
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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К. Сарокин, Црелудијум и фуга (Москва, „Сов. Композитор",1985)
В. Подвала, Прелудијум и фуга (Којев, „Мизочка Украина",1978)
Б. Черногорски, Токата и фуга (Москва, „Мусика", 1986) Н. Гарлов, Прекудијум и фуга
де-мол (Москва, „Музика",1976)
В. Золотарјов, „Соната бр. 2" („Антологија" VI свеска) А. Нагајев, „Соната бр. 1" (Москва,
„Музика", 1981) К. Волков, „Соната бр. 1" („Антологија" VIII свеска)
Холминов, Свита („Антологија" IV свеска)
Ј. Дербенко, „5 руских слика" („Антологија" VII свеска)
Чајкин, „Украинска свита" („Антологија" VI свеска) „Концертни триптих" (Москва,
„Музика", 1988)
Л. Белман, „Готска свита" (Москва, „Музика", 1986)
Кусјаков, Сонате - по избору
М. Симански, „Концертни триптих" (Москва, „Сов. Компо- зитор", 1976)
И. Шамо, „Три композиције" из свите „Слике руских живо- писаца" (Москва, „Сов.
композитор", 1987)
И. Шамо, „Соната бр. 1" (Москва, „Музика", 1985) X. Бреме, „Дивертиченто ин Еф"
(Москва, „Сов. Компози- тор", 1979)
Г. Шендерјов, „Карактерна свита" (Кијев, „Музичка Украи- на", 1985)
Ј. Шишаков, „Свита а-мол" (Москва, „Сов. Композитор",1987)
Д. Скарлати, Сонате - по избору Ј. Хајдн, Сонате - по избору
А. Моцарт, Сонате - по избору
А. Говедник, „Интродукција и рондо-скерцандо" Л. Међери, Скерцо
Жук, Поема (Киев, „Музичка Украина", 1985)
Р. Шчедрин, „Басо остинато" (Москва, „Музика", 1981)
Пољевој, „Интермецо" (Киев, „Музичка Украина", 1981) В. Подгорни, „Прелудијум"
(Москва, „Сов. Композитор", 1982) Ј. Најмушин, „Скерцо" (Москва, „Музика", 1990)
А. Журбин, „Токата" („Антологија" VI свеска) Ј. Дербрнко, „Токата" (Москва, „Музика",
1990) П. Лондонов, „Скерцо-токата" (Москва, „Музика", 1982) Ф. Шуберт-Ф. Лист,
„Шумски цар" (Москва, „Музика", 1982) А. Хачатурјан, „Валцер" (Москва, „Музика",
1982) К. Бом, „Перпетјум мобиле" (Москва, „Музика", 1988)
Поред наведене литературе може се користити и друга литература која одговара узрасту и
техичким могућностима ученика.
Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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Скале, 4 етидe, 1 полифона, 1циклична
композиција, 2 комадa
Скале и 2 етиде
1 концертна етида, 1 полифона, 1 циклична
композиција, 2 комада
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.17. Гитара
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
1. Лествице
и техничке
вежбе

2. Етиде

Циљеви - садржаји
- Ученик свира дурске и
молске лествице кроз три
октаве, препознаје
тонове, користи правилне
прстореде и позиције на
гитари.
- Ученик изводи
техничке вежбе - за
пасаже, арпеђа, тон,
економију покрета,
независност прстију,
техничка легата, звучна
легата, барее, растезање
прстију - развијајући
техничке способности
ради што лакшег
савладавања концертног
програма.
Ученик свира етиде
различитих техничкотонских захтева као што

Главни предмет – гитара
I СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
интерни и јавни часови, концерти,
такмичења, смотра на крају првог
полугодишта, испити на крају школске
године
Исходи – по нивоима
- Ученик самостално
препознаје, именује и
користи ноте дурске и
молске лествице кроз
три октаве уз логично
и корисно коришћење
промена позиције.

за основни ниво:
Свира тачне тонове са
правилним
прсторедом у спором
темпу.
за средњи ниво:
Свира тачне тонове са
правилним
-Ученик развија
прсторедом и јасном
комплекснију технику артикулацијом у
која му олакшава рад умереном темпу.
на концертном
за напредни ниво:
програму.
Свира тачне тонове са
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
Ученик кроз
за основни ниво:
различите начине
Изводи нотни текст
интерпретације и
напамет у спором
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Наставна
тема

3. Комади
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

су арпеђа, пасажи, легата,
артикулација, агогика,
квалитет тона, динамика
и боја, које ће му
омогућити даљи рад на
комплетном музичком
усавршавању.

решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
етиде.

Ученик проширује знање
о музици преко учења и
извођења комада из
литературе, од ренесансе
до XX века.

Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
комаде.

темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

4. Циклична
дела
(Сонате,
сонатине,
свите или
варијације)

Циљеви - садржаји

- Ученик проширује
знање о музици преко
учења и извођења
цикличних дела.
- Ученик разуме њихов
формални склоп, одосно
аутентичност извођења
ставова различитих
карактера у контексту/
форми цикличног облика.

Исходи – по нивоима

Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
композиције
цикличне форме.
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за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз
за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз

ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Јовичић: Школа за гитару II, III, IV и V део
Е. Пухол: Еscuela rаzonada
А. Карлеваро: Cuadernos но. 1, 2, 3, 4
М. Каркаси: Етиде оп. 60 - број 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 19
Ф. Сор - А. Сеговија: 20 етида - број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15
Н. Косте: Етиде оп. 38
М. Ђулијани: Етиде оп. 48
Д. Агуадо: Етиде
Л. Лењани: Каприча
Е. Пухол: Grado superior - број 1, 2
Друге етиде по избору наставника
М. Ђулијани: Сонатине оп. 71 - број 1, 2, 3 Ф. Карули: Сонате Ф. Молино: Сонате А.
Диабели: Соната Це-дур, А-дур Г. Ф. Хендл: Сарабанда и варијације М. Каркаси:
Варијације Де-дур, А-дур Ј. А. Лођи: Партите а-мол, Це-дур С. Л. Вајс: Свита „L’Infidelle"
Друга дела по избору наставника
Избор комада од епохе ренесансе до XX века - Дауленд, Санс, Лероа, Нагелес, Агуадо,
Сор, Ђулијани, Тарега, Вила-Лобос, Броувер и др - пожељно је да избор комада обухвати
неку тремоло композицију.
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
1. Лествице
и техничке
вежбе

Циљеви - садржаји
- Ученик свира дурске и
молске лествице кроз три
октаве, препознаје
тонове, користи правилне
прстореде и позиције на
гитари.

Осам етида
Осам комада
Два циклична дела
Две лествице кроз три октаве са каденцом,
разлагањем трозвука, четворозвука и
интервалима (октаве, терце, сексте)
Трооктавна лествица са каденцом
Етида
Комад
Трооктавна лествица са каденцом,
разлагањем трозвука и интервалима (октаве,
терце, сексте)
Две етиде
Циклично дело
Комад
ИСПИТНИ ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ
НАПАМЕТ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – гитара
II СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
интерни и јавни часови, концерти,
такмичења, смотра на крају првог
полугодишта, испити на крају школске
године

Исходи – по нивоима
- Ученик самостално
препознаје, именује и
користи ноте дурске и
молске лествице кроз
три октаве уз логично
и корисно коришћење
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за основни ниво:
Свира тачне тонове са
правилним
прсторедом у спором
темпу.
за средњи ниво:
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
промена позиције.

- Ученик изводи
техничке вежбе - за
пасаже, арпеђа, тон,
економију покрета,
независност прстију,
техничка легата, звучна
легата, барее, растезање
прстију - развијајући
техничке способности
ради што лакшег
савладавања концертног
програма.
2. Етиде

542

Ученик свира етиде
различитих техничко тонских захтева као што
су арпеђа, пасажи, легата,
артикулација, агогика,
квалитет тона, динамика
и боја, које ће му
омогућити даљи рад на
комплетном музичком
усавршавању.

Свира тачне тонове са
правилним
-Ученик развија
прсторедом и јасном
комплекснију технику артикулацијом у
која му олакшава рад умереном темпу.
на концертном
за напредни ниво:
програму.
Свира тачне тонове са
правилним
прсторедом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
етиде.

за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
посвећује тону и
бојама на гитари.

3. Комади

Ученик проширује знање
о музици преко учења и
извођења комада из
литературе, од ренесансе
до XX века.

Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
комаде.

4. Циклична
дела

- Ученик проширује
знање о музици преко

Ученик кроз
различите начине
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за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз
за основни ниво:
Изводи нотни текст
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Наставна
тема
(Сонате,
сонатине,
свите или
варијације)
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Циљеви - садржаји
учења и извођења
цикличних дела.
- Ученик разуме њихов
формални склоп, одосно
аутентичност извођења
ставова различитих
карактера у контексту/
форми цикличног облика.

Исходи – по нивоима
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и изводи
композиције
цикличне форме.

напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз
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6.Програми наставних предмета-средња школа
ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Јовичић: Школа за гитару III, IV и V део
Е. Пухол: Еscuela razonada
А. Карлеваро: Cuadernos но. 1, 2, 3, 4
М. Каркаси: Етиде оп. 60
Ф. Сор - А. Сеговија: 20 етида
Х. Косте: Етиде оп. 38
М. Ћулијани: Етиде оп. 48 и оп. 100
Д. Агуадо: Етиде
Л. Лењани: Каприча
Е. Пухол: Grado Superior
Друге етиде по избору наставника.
Сонате, сонатине, свите или варијације из литературе, по избору наставника.
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:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

осам етида осам комада два циклична дела
две лествице кроз три октаве са каденцом,
разлагањем треозвука, четворозвука и
интервалима (октаве, терце, сексте),
метрономска ознака- четвртина = 100-112
(свирати у осминама)
Трооктавна лествица са каденцом
Етида
Комад
Трооктавна лествица са каденцом,
разлагањем трозвука и интервалима (октаве,
терце, сексте)
Две етиде
Циклично дело
Комад
ИСПИТНИ ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ
НАПАМЕТ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – гитара
IV СМШ
индивидуални
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Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
1. Лествице
и техничке
вежбе

2. Етиде
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Циљеви - садржаји
- Ученик свира дурске и
молске лествице кроз три
октаве, препознаје
тонове, користи правилне
прстореде и позиције на
гитари.

99
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
интерни и јавни часови, концерти,
такмичења, смотра на крају првог
полугодишта, испити на крају школске
године
Исходи – по нивоима
- Ученик самостално
препознаје, именује и
користи ноте дурске и
молске лествице кроз
три октаве уз логично
и корисно коришћење
промена позиције.

за основни ниво:
Свира тачне тонове са
правилним
прсторедом у спором
темпу.
за средњи ниво:
Свира тачне тонове са
- Ученик изводи
правилним
техничке вежбе - за
-Ученик развија
прсторедом и јасном
пасаже, арпеђа, тон,
комплекснију технику артикулацијом у
економију покрета,
која му олакшава рад умереном темпу.
независност прстију,
на концертном
за напредни ниво:
техничка легата, звучна
програму.
Свира тачне тонове са
легата, барее, растезање
правилним
прстију - развијајући
прсторедом, јасном
техничке способности
артикулацијом и
ради што лакшег
динамичким
савладавања концертног
нијансирањем у
програма.
брзом темпу.
Ученик свира етиде
Ученик кроз
за основни ниво:
различитих техничкоразличите начине
Изводи нотни текст
тонских захтева као што
интерпретације и
напамет у спором
су арпеђа, пасажи, легата, решавање техничких
темпу.
артикулација, агогика,
проблема боље
за средњи ниво:
квалитет тона, динамика анализира и
- Изводи нотни текст
и боја, које ће му
квалитетније изводи
напамет у темпу
омогућити даљи рад на
етиде.
задатом у
комплетном музичком
композицији.
усавршавању.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

3. Комади

Циљеви - садржаји

Ученик проширује знање
о музици преко учења и
извођења комада из
литературе, од ренесансе
до XX века.

Исходи – по нивоима

Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и
квалитетније изводи
комаде.
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прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
547
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Наставна
тема

4. Циклична
дела
(Сонате,
сонатине,
свите или
варијације)
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Циљеви - садржаји

- Ученик проширује
знање о музици преко
учења и извођења
цикличних дела.
- Ученик разуме њихов
формални склоп, одосно
аутентичност извођења
ставова различитих
карактера у контексту/
форми цикличног облика.

Исходи – по нивоима

Ученик кроз
различите начине
интерпретације и
решавање техничких
проблема боље
анализира и изводи
композиције
цикличне форме.

артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз
за основни ниво:
Изводи нотни текст
напамет у спором
темпу.
за средњи ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира, односно свира
са добром контролом
и синхронизацијом
прстију леве и десне
руке.
за напредни ниво:
- Изводи нотни текст
напамет у темпу
задатом у
композицији.
- Прецизнo и “чисто“
свира.
- Користи
карактерне,
динамичке и
артикулационе
ознаке.
- Разуме композицију.
- Стилски изводи
дело, сходно периоду
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
и композитору.
- Фразира и свира са
музичким нијансама.
- Детаљно се
посвећује тону и
бојама на гитари.
- Проналази свој
јединствени музички
израз

ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Јовичић: Школа за гитару III, IV и V део
Е. Пухол: Еscuela razonada
А. Карлеваро: Cuadernos 1, 2, 3, 4
X. Вила-Лобос: Етиде
Ф. Сор - А. Сеговија: 20 етида
Н. Косте: Етиде оп. 38
Е. Пухол: Grado superior и етиде из Школе
Д. Агуадо: Етиде
X. Сагрерас: Етиде
Друге етиде из литературе
Два става из неке Бахове свите или нека Бахова композиција сложенијег садржаја и форме
(нпр. Чакона де-мол и сл.)
Сонате из шире литературе нпр: Ф. Сор: Соната оп. 22, оп. 25, оп. 15; М. Ђулијани: Соната
оп. 15; А. Диабели: Соната Еф-дур; М. М. Понсе: Сонатина меридионал, Соната класика;
Ф. М. Тороба: Сонатина; X. Турина: СОНАТА; У обзир долазе и развијене једноставачне
сонатне форме као што су: М. Ђулијани: Гранд увертира и Гранд соната Ероика
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.

Обавезни минимум програма:

Oсам етида
Осам комада
Два циклична дела
Две лествице кроз три октаве са каденцом,
разлагањем треозвука, четворозвука и
интервалима (октаве, терце, сексте),
метрономска ознака- четвртина = 100-120
(свирати у осминама)
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Трооктавна лествица са каденцом
Етида
Комад
Једна концертна етида;
Један став сонате;
Два става Баха/цела Бахова свита или
композиција која по дужини може бити
еквивалент свити (фуга, токата, чакона);
Композиција домаћег аутора;
Комад.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ
НАПАМЕТ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

6.1.18. Виолина
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Техничке вежбе
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Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Главни предмет – виолина
I средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
смотра и испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
за основни ниво:
промене позиција
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, флуидним интонативно
покретом без
делимично
притиска прста при
прецизно, без
промени;
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе Ученик свира вежбе
за моторику у брзом за моторику у
темпу, лаким и
споријем темпу;
опуштеним падом
Ученик свира
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Скале

Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Исходи – по нивоима
прста;
најједноставније
предвежбе за
Ученик свира
двозвуке
предвежбе за
за средњи ниво:
двозвуке
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, чистим,
интонативно
равномерним тоном делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
делимично прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени;
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз три октаве на
Ученик свира скалу
потезе из групе
кроз три октаве на
лежећих, бацаних,
потезе из групе
скачућих и
лежећих,
комбинованих;
интонативно
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Наставна тема

Етиде

552

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
трозвуке и
делимично прецизно
четворозвуке
за средњи ниво:
истоимене лествице, Ученик свира скалу
као и октаве сексте и кроз три октаве на
терце разложено
потезе из групе
лежећих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве на
потезе из групе
лежећих, бацаних,
скачућих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
технички спретно и
интонативно
прецизно
Рад на усавршавању Ученик свира етиду за основни ниво:
меморије и музичког интонативно
Ученик свира етиду
слуха.
прецизно и технички интонативно
Развијање
тачно, уз поштовање делимично
инструменталне
динамике, темпа,
прецизно, без
технике кроз музику артикулације и
потпуно решеног
као средства
фразе, напамет
техничког проблема,
музичког израза.
из нота
Развијање и
за средњи ниво:
усавршавање
Ученик свира етиду
вештине музичког
интонативно
начина размишљања
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Дела мале форме

Дела велике форме

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког мале форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
мале форме са
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
мале форме са
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
мале форме
делатност.
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког велике форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
велике форме са
Развијање
прецизно и технички интонативно
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Циљеви - садржаји
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.

Исходи – по нивоима
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
фразе и стила,
делимично решене
напамет и уз
техничке проблеме,
клавирску пратњу
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Литература:
ВЕЖБЕ И СТУДИЈЕ СКАЛА Шрадик: Вежбе за леву руку Шрадик: 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.
ЕТИДЕ
Кројцер: 42 етиде Мазас: Етиде оп. 36 ,Фиорило: 36 етида Донт: оп. 37
Збирке руских аутора и друге збирке по избору наставника
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
Вивалди: Концерти ге-мол, Ге-дур, А-дур, Де-дур II и III став Албинони: Концерт А-дур
Нардини: Концерт а-мол Ј. С. Бах: Концерт а-мол Ј. Хајдн: Концерт Ге-дур Виоти:
Концерт
бр. 20 и 22 Г. Ф. Хендл: Сонате Корели: Сонате Кројцер: Концерти бр. 13 и 19
А. Моцарт: Концерт Де-дур ,Роде: Концерт бр. 6, 7, 8 и други
ДЕЛА МАЛЕ ФОРМЕ
М. Ивановић: Фестивал мелодија I и III свеска; М. Ивановић: Југословенски репертоар;
М.
Ивановић: Од преткласике до модерне, II свеска; Римски-Корсаков: Песма индијског
госта; Д. Шостакович: Романса; Л.,ван Бетовен: Контраданса и Менует; Верачини: Ларго;
К. В. Глук: Мелодија; А. Вивалди: Интермецо; Ј. Хајдн: Менует Де-дур; Дакен: Кукавица,
А. Корели: Алегро; Матесон: Арија; Ж. Ф. Рамо: Гавота са варијацијама; Фиоко: Алегро;
Ф. Шуберт: Пчелица и друга дела по избору наставника

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

а) Студије промене позиција и двогласа;
б) пет дурских, истоимених молских и
хроматских скала са разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима;
в) 10 етида;
г) два дела велике форме: један концерт и
једна предкласична или класична соната;
д) четири мале форме - комада.
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из
испитног
програма са разложеним акордима и
двогласима, терце, сексте, октаве (скале
треба свирати
са потезима из групе лежећих, бацаних,
скачућих и комбинованих);
Једна етида од којих једна Кројцерова (од
броја 5 );
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из
испитног
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програма са разложеним акордима и
двогласима, терце, сексте, октаве (скале
треба свирати
са потезима из групе лежећих, бацаних,
скачућих и комбинованих);
Две етиде од којих једна Кројцерова (од
броја 5 );
Концерт I или II и III став, или цела соната;
Једно дело мале форме (бира се према
учениковим склоностима) - техничке
тешкоће нису
одлучујуће.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Техничке вежбе

556

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Главни предмет – виолина
II средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
смотра и испит

Исходи – по нивоима
Ученик свира
за основни ниво:
промене позиција
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, флуидним интонативно
покретом без
делимично
притиска прста при
прецизно, без
промени;
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе Ученик свира вежбе
за моторику у брзом за моторику у
темпу, лаким и
споријем темпу;
опуштеним падом
Ученик свира
прста;
једноставније
предвежбе за
Ученик свира
двозвуке
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Скале

Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Исходи – по нивоима
предвежбе за
за средњи ниво:
двозвуке
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, чистим,
интонативно
равномерним тоном делимично
прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
делимично прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени;
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз три октаве на
Ученик свира скалу
потезе из групе
кроз три октаве на
лежећих, бацаних,
потезе из групе
скачућих и
лежећих,
комбинованих;
интонативно
трозвуке и
делимично прецизно
четворозвуке
за средњи ниво:
истоимене лествице, Ученик свира скалу

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

557

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

Етиде

558

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
као и октаве сексте и кроз три октаве на
терце разложено
потезе из групе
лежећих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве на
потезе из групе
лежећих, бацаних,
скачућих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
технички спретно и
интонативно
прецизно
Рад на усавршавању Ученик свира етиду за основни ниво:
меморије и музичког интонативно
Ученик свира етиду
слуха.
прецизно и технички интонативно
Развијање
тачно, уз поштовање делимично
инструменталне
динамике, темпа,
прецизно, без
технике кроз музику артикулације и
потпуно решеног
као средства
фразе, напамет
техничког проблема,
музичког израза.
из нота
Развијање и
за средњи ниво:
усавршавање
Ученик свира етиду
вештине музичког
интонативно
начина размишљања
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
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Наставна тема

Дела мале форме

Дела велике форме

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког мале форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
мале форме са
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
мале форме са
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
мале форме
делатност.
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког велике форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
велике форме са
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
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Наставна тема
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Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
велике форме са
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
велике форме
делатност.
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Литература:
ВЕЖБЕ И СТУДИЈЕ СКАЛА
Шрадик: Вежбе за леву руку Шрадик: Вежбе за десну руку Шевчик: оп. 1 (I и II свеска),
оп. 8
и оп. 9 Гросман: Вежбе за леву руку Григоријан: Скале и арпеђа М. Ивановић:
Систематске
студије скала Студије промена позиција и двогласа
ЕТИДЕ
Кројцер: 42 етиде Роде: 24 каприса оп. 22 Кампоњели: Етиде Фиорило: 36 етида
Збирке руских аутора и друге збирке по избору
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
Ј. С. Бах: Концерт а-мол и ге-мол Ј. С. Бах: Четири инвенције Вивалди: Соната Де-дур
Виоти: Концерти бр. 22 и 24 Витали: Чакона Г. Ф. Хендл: Сонате Корели: Ла Фолиа
А. Моцарт: Концерти Де-дур и Ге-дур Кабалевски: Омладински концерт
Г. Ф. Телеман: Дванаест фантазија за виолину соло - избор Роде: Концерти Ј. Хајдн:
Сонате
И друга дела одговарајуће тежине по избору наставника
ДЕЛА МАЛЕ ФОРМЕ
М. Ивановић: Југословенски репертоар М. Ивановић: Фестивал мелодија
М. Ивановић: Од преткласике до модерне, II и III свеска Златне степенице, III свеска
П. И. Чајковски: Баркарола, Јесења пема, Песма без речи А. Хачатурјан: Ноктурно
Вјењавски: Легенда, Мазурка, Пољска песма Верачини: Ларго Ј. Хајдн: Капричо
Дакен: Кукавица Дворжак-Вилхелм: Хумореска Деплан: Интрада Ф. Менделсон-Крајслер:
Песма без речи А. Моцарт: Менует Де-дур Парадиз: Сицилијана Фиоко: Алегро
Франкер-Крајслер: Сичилијана и Ригодон
Друга дела одговарајуће тежине по избору наставника

Обавезни минимум програма:

Смотра:

а) Студије промена позиција и двогласа;
б) осам дурски, 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.
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из
испитног
програма са разложеним акордима и
двогласима, терце, сексте, октаве (скале
треба свирати са потезима из групе
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лежећих, бацаних, скачућих и
комбинованих);
Једна етида од којих једна Кројцерова (од
броја 10 );
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);
Концерт I или II и III став или цела соната;
Једно дело мале форме изабрано према
склоностима ученика - техничке тешкоће
нису
одлучујуће.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Техничке вежбе

562

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Главни предмет – виолина
III средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
смотра и испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
за основни ниво:
промене позиција
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, флуидним интонативно
покретом без
делимично
притиска прста при
прецизно, без
промени;
равномерног
покрета;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Скале

Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне

Исходи – по нивоима
Ученик свира вежбе Ученик свира вежбе
за моторику у брзом за моторику у
темпу, лаким и
споријем темпу;
опуштеним падом
Ученик свира
прста;
предвежбе за
двозвуке
Ученик свира
за средњи ниво:
предвежбе за
Ученик свира
двозвуке
промене позиција
интонативно
интонативно
прецизно, чистим,
делимично
равномерним тоном прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
делимично прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени;
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Ученик свира скалу за основни ниво:
кроз три октаве на
Ученик свира скалу
потезе из групе
кроз три октаве на
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Наставна тема

Етиде

564

Циљеви - садржаји
технике

Исходи – по нивоима
лежећих, бацаних,
потезе из групе
скачућих и
лежећих,
комбинованих;
интонативно
трозвуке и
делимично прецизно
четворозвуке
за средњи ниво:
истоимене лествице, Ученик свира скалу
као и октаве сексте и кроз три октаве на
терце разложено
потезе из групе
лежећих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве на
потезе из групе
лежећих, бацаних,
скачућих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
технички спретно и
интонативно
прецизно
Рад на усавршавању Ученик свира етиду за основни ниво:
меморије и музичког интонативно
Ученик свира етиду
слуха.
прецизно и технички интонативно
Развијање
тачно, уз поштовање делимично
инструменталне
динамике, темпа,
прецизно, без
технике кроз музику артикулације и
потпуно решеног
као средства
фразе, напамет
техничког проблема,
музичког израза.
из нота
Развијање и
за средњи ниво:
усавршавање
Ученик свира етиду
вештине музичког
интонативно
начина размишљања
делимично
прецизно, са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Бах за соло
виолину (сонате и
партите)

Рад на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање
инструменталне
технике кроз музику
као средства
музичког израза.
Развијање и
усавршавање
вештине музичког
начина размишљања

Дела мале форме

Рад на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање
инструменталне
технике кроз музику

Исходи – по нивоима
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
интонативно
прецизно и технички делимично
тачно, уз поштовање прецизно, уз
динамике, темпа,
делимично решене
фразе и стила,
техничке проблеме,
напамет
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет
за напредни ниво:
Ученик свира дело
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
мале форме
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, уз
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Дела велике форме

566

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
мале форме
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
мале форме
делатност.
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког велике форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
велике форме
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
велике форме са
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
музицирање.
Развијање афинитета
према
импровизацији, као
једном од начина
развоја музичког
мишљења
Припремање
ученика за
професионалну
делатност.

Исходи – по нивоима
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
ВЕЖВЕ И СТУДИЈЕ СКАЛА Шрадик: Вежбе за леву руку Шрадик: Вежбе за десну руку
Гросман: Вежбе за леву руку Шевчик: оп. 1 III и IV свеска Гриегоријан: Скале и арпеђа
К. Флеш: Систем скала Е. Гиљемс: Свакодневне вежбе виолиниста (24 скале) Студија
промене позиција и двохвата Припремне вежбе за прсторедне октаве и дециме
ЕТИДЕ
Кројцер: 42 етиде Данкла: Етиде оп. 73 Ровели: Етиде Роде: 24 каприса оп. 22 Друге
збирке
етида по избору
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
Ј. С. Бах: Концерти Е-дур и де-мол Вивалди: тежи концерти Леклер: Концерт де-мол
Ј. Хајдн: Концерт Це-дур А. Моцарт: Концерт Ге-дур, А-дур, Бе-дур Перголези: Концерт
Бе-дур Шпор: Концерт бр. 7, 8, 9 и 11 Виоти: Концерт бр. 22 Раков: Кончертино
Кабалевски: Омладински концерт
Ј. С. Бах: ставови из соната и партита за виолину соло
Г. Ф. Хендл: Соната Локатели: Соната ге-мол Леклер: Соната Де-дур Ф. Шуберт:
Сонатина Де-дур
ДЕЛА МАЛЕ ФОРМЕ
В. А. Моцарт: Рондо Бе-дур и Ге-дур В. А. Моцарт: Менует П. Сарасате: Романса
Андалуза
П. Сарасате: Шпанска игра Рис: Церпетум мобиле Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет
Гранадос-Крајслер: Шпанска игра Вјењавски: Легенда Вјењавски: Мазурка Душан Радић:
Песма и игра Јосип Славенски: Југословенска песма и игра Коста Манојловић: Игра
удовица
Василије Мокрањац: Стара песма и игра Друга дела по избору наставника која одговарају
могућностима ученика.
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Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:
568

а) Студије промене позиција и двохвата;
б) припремне вежбе за прсторедне октаве и
дециме;
в) осам дурских, истоимених молских и
хроматских скала са разложеним
трозвуцима и четворозвуцима, које нису
обрађиване у претходним разредима - до
четири повисилице и
четири снизилице, које се чешће појављују
у литератури, треба стално усавршавати;
г) 10 етида;
д) два дела велике форме: један концерт и
једна соната; ђ) два лакша става из партита
Ј.С.Баха;
е) четири дела мале форме.
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из
испитног
програма - са разложеним акордима и
двогласима; скалу треба изводити са
потезима из групе
лежећих, бацаних, скачућих и
комбинованих;
Две етиде од којих једна Кројцерова у
двозвуцима;
Један став ис партита Ј. С. Баха за соло
виолину;
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из
испитног
програма - са разложеним акордима и
двогласима; скалу треба изводити са
потезима из групе
лежећих, бацаних, скачућих и
комбинованих;
Две етиде од којих једна Кројцерова у
двозвуцима;
Један став ис партита Ј. С. Баха за соло
виолину;
Концерт I или II и III став;
Дело мале форме одабрано према
склоностима ученика.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
Техничке вежбе

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању
меморије и
инструменталне
технике

Главни предмет – виолина
IV средње школе
индивидуални
99
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
смотра и испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
за основни ниво:
промене позиција
Ученик свира
интонативно
промене позиција
прецизно, флуидним интонативно
покретом без
делимично
притиска прста при
прецизно, без
промени;
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе Ученик свира вежбе
за моторику у брзом за моторику у
темпу, лаким и
споријем темпу;
опуштеним падом
Ученик свира
прста;
предвежбе за
двозвуке
Ученик свира
за средњи ниво:
предвежбе за
Ученик свира
двозвуке
промене позиција
интонативно
интонативно
прецизно, чистим,
делимично
равномерним тоном прецизно, без
потпуно
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

569

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

Скале

570

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
делимично прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
прецизно, флуидним
покретом без
притиска прста при
промени;
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, лаким и
опуштеним падом
прста;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
прецизно, чистим,
равномерним тоном
Рад на усавршавању Ученик свира скалу за основни ниво:
меморије и
кроз три октаве на
Ученик свира скалу
инструменталне
потезе из групе
кроз три октаве на
технике
лежећих, бацаних,
потезе из групе
скачућих и
лежећих,
комбинованих;
интонативно
трозвуке и
делимично прецизно
четворозвуке
за средњи ниво:
истоимене лествице, Ученик свира скалу
као и октаве сексте и кроз три октаве на
терце разложено
потезе из групе
лежећих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
интонативно
прецизно
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве на
потезе из групе
лежећих, бацаних,
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Етиде

Рад на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање
инструменталне
технике кроз музику
као средства
музичког израза.
Развијање и
усавршавање
вештине музичког
начина размишљања

Бах за соло
виолину (сонате и
партите)

Рад на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање
инструменталне
технике кроз музику
као средства
музичког израза.
Развијање и
усавршавање
вештине музичког
начина размишљања

Исходи – по нивоима
скачућих и
комбинованих;
трозвуке и
четворозвуке
истоимене лествице,
као и октаве сексте и
терце разложено,
технички спретно и
интонативно
прецизно
Ученик свира етиду за основни ниво:
интонативно
Ученик свира етиду
прецизно и технички интонативно
тачно, уз поштовање делимично
динамике, темпа,
прецизно, без
артикулације и
потпуно решеног
фразе, напамет
техничког проблема,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
Ученик свира дело
за основни ниво:
мале форме
Ученик свира дело
интонативно
интонативно
прецизно и технички делимично
тачно, уз поштовање прецизно, уз
динамике, темпа,
делимично решене
фразе и стила,
техничке проблеме,
напамет
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
интонативно
делимично
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Наставна тема

Дела мале форме
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет
за напредни ниво:
Ученик свира дело
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког мале форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
мале форме
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
мале форме
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
мале форме
делатност.
интонативно
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Наставна тема

Дела велике форме

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
Рад на усавршавању Ученик свира дело
за основни ниво:
меморије и музичког велике форме
Ученик свира дело
слуха.
интонативно
велике форме
Развијање
прецизно и технички интонативно
инструменталне
тачно, уз поштовање делимично
технике кроз музику динамике, темпа,
прецизно, уз
као средства
фразе и стила,
делимично решене
музичког израза.
напамет и уз
техничке проблеме,
Развијање и
клавирску пратњу
из нота
усавршавање
за средњи ниво:
вештине музичког
Ученик свира дело
начина размишљања
велике форме са
Развијање
интонативно
способности за
делимично
концертну делатност
прецизно, са
као и смисао за
осредње решеним
заједничко
техничким
музицирање.
проблемима, уз
Развијање афинитета
делимично
према
поштовање
импровизацији, као
динамике, темпа,
једном од начина
фразе и стила,
развоја музичког
напамет и уз
мишљења
клавирску пратњу
Припремање
за напредни ниво:
ученика за
Ученик свира дело
професионалну
велике форме
делатност.
интонативно
прецизно и технички
тачно, уз поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
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Литература:
ВЕЖБЕ И СТУДИЈЕ СКАЛА Шрадик: Вежбе за леву руку Шрадик: Вежбе за десну руку
О.
Шевчик: оп. 1 III и IV свеска, оп. 3 Гросман: Вежбе за леву руку Григоријан: Скале и
арпеђа
К. Флеш: Систем скала Е. Гиљемс: Свакодневне вежбе за виолинисте Студије промене
позиција и двохвати Прсторедне октаве и дециме
ЕТИДЕ
Кројцер: 42 етиде Данкла: Етиде оп. 73 Роде: 24 каприса оп. 22 Донт оп. 35
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
Ј. С. Бах: Концерт Е-дур Леклер: Концерт де-мол Ј. Хајдн: Концерт Це-дур
В. А. Моцарт: Концерт Ге-дур, А-дур, Де-дур, Бе-дур Брух: Концерт ге-мол
Ф. Менделсон: Концерт е-мол Вјењавски: Концерт де-мол Лало: Шпанска симфонија
А. Хачатурјан: Концерт Иво Мане Јарновић: Концерт Де-дур Петар Стојановић: Концерти
Стеван Христић: Фантазија за виолину и оркестар Ј. С. Бах: Сонате и партите за виолину
соло
Корели-Леонар: Ла фолија Витали: Чакона
Верачини: Сонате е-мол и ха-мол Ф. Шуберт: Сонатине
Дворжак: Сонатине Василије Мокрањац: Соната Јосип Славенски: Славенска соната
ДЕЛА МАЛЕ ФОРМЕ
Ј. С. Бах: Арија на ге жици - из Свите бр. 3 А. Моцарт: Рондо Ге-дур, Бе-дур, Це-дур
Леклер: Тамбурен Тартини-Крајслер: Варијације на тему Корелија Пуњани-Крајслер:
Прелудијум и Алегро Франкен-Крајслер: Сичилијана и Ригодон Рис: Перпетум мобиле П.
И. Чајковски: Мелодија П. И. Чајковски: Размишљање Прокофјев: Пет мелодија Б. Барток:
Маћарски напеви Фран Лотка: Жетелачка и Слепачка Луцијан Марија Шкерјанц:
Романтични интермецо Душан Радић: Песма и игра Јосип Славенски: Југословенска песма
и игра
Милоје Милојевић: Српска игра Василије Мокрањац: Стара песма и игра Живорад Грбић:
Невестина песма и коло
Друга дела по избору наставника а која одговарају ученику

Обавезни минимум програма:

Смотра:
574

а) Студије промена позиција и двохвата;
б) прсторедне октаве и дециме;
в) дурске и молске скале кроз четири октаве Ге, А, Бе - у тоналитетима који се чешће
појављују до четири повисилице и че- тири
снизилице и даље усавршавати;
г) осам етида;
д) два дела велике форме: концерт и соната;
ћ) два става из партите или сонате Ј. С. Баха
за виолину соло;
е) четири дела мале форме.
Дурска и истоимена молска скала - према
тоналитету једне од композиција из испитног
програма - са разложеним акордима и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
двогласима; скалу треба изводити са потезима
из групе
лежећих, бацаних, скачућих и комбинованих;
Две етиде од којих једна Кројцерова у
двозвуцима;
Један став ис партита Ј. С. Баха за соло
виолину;
Две етиде са различитом проблематиком;
Два става из партите или сонате Ј. С. Баха за
виолину соло;
Концерт - цео;
Виртуозни комад;
Једно дело домаћег аутора
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:

Јавни наступи:

6.1.19. Виола
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
Техничке
вежбе

Главни предмет – виолa
I средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
преслушавање на часу, интерни час, јавни
наступи, смотра и испит

Циљеви - садржаји
Упознавање са правилима вежбања
(ментална припрема,ментална
будност,контрола и надзор критичког
уха)
Перманентан рад на усавршавању
меморије и инструменталне технике
Развијање и усавршавање вештине
музичког начина размишљања

Исходи – по нивоима
Ученик свира
промене
позиција
интонативно
тачно, без
притиска
прста при
промени
позиције
Ученик свира

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
делимично тачно,
без равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
споријем темпу;
Ученик свира
575
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Развој технике десне руке
Рад на култивисању тона
(интонација, контрола динамике,
aртикулација звука,нијансирање)
Рад на координацији руку
Рад на развијању моторике леве руке
Промене позиција
Двохвати-рад на проблематици леве и
десне руке(октаве,сексте и терце)
O.Шевчик: оп.1,свеска I и II
O.Шевчик: оп. 8 и 9
Шрадик: Школа виолске технике

Скале

576

Најједноставније дурске и молске
скале са квинтакордима у свим
обртајима са употребом потеза

вежбе за
моторику у
брзом
темпу,тачном
артикулацијо
м прстију
леве руке
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно
тачно,
чистим,
равномерним
тоном

Ученик свира
скалу кроз
три октаве са

најједноставније
предвежбе за
двозвуке у спором
темпу
за средњи ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно
делимично тачно,
без потпуно
равномерног
покрета;
Ученик свира вежбе
за моторику у
средњем темпу;
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно тачно
у умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира
промене позиција
интонативно тачно,
лаким покретом без
притиска прста при
промени;
Ученик свира вежбе
за моторику у брзом
темпу, клизањем
без притиска прста
из прве у трећу или
било коју другу
позицију
Ученик свира
предвежбе за
двозвуке
интонативно тачно,
чистим,
равномерним тоном
брзим темпом
за основни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји
деташе,легато,мартеле и спикато.

употребом
потеза
деташе,
легато,
мартеле и
спикато,
трозвуке и
четворозвуке
истоимене
лествице, као
и октаве
сексте и
терце
разложено

тачним тоновима и
правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу

Артикулација леве руке
Ученик свира
Брзина гудала (жабица-средина-врх)
етиду
Комбиновани потези (лежећи,скачући) интонативно
прецизно и
Рад на усавршавању меморије и
технички
инструменталне технике
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа,артику
лације и
фразе,
напамет

за основни ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, без
потпуно решеног
техничког
проблема, из нота
за средњи ниво:
Ученик свира етиду
интонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким

-терце
-сексте
-октаве
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике
К.Флеш: Систем скала

Етиде

Исходи – по нивоима
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за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним
тоновима,правилни
м прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
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Наставна
тема

Дела мале
форме

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

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
делатносткао и смисао за заједничко
музицирање.
Развијање афинитета према
импровизацији, као једном од начина
развоја музичког мишљења.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
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Ученик свира
дело мале
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

проблемом, напамет
за напредни
ниво:Ученик свира
етиду интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
за основни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
тачно,са правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
тачно,са правилним
прсторедом и
тачним
прелазима,јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно,напамет,са
јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
Дела
велике
форме

Циљеви - садржаји
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
делатносткао и смисао за заједничко
музицирање.

Исходи – по нивоима
Ученик свира
дело велике
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

Развијање афинитета према
импровизацији, као једном од начина
развоја музичког мишљења
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела

за основни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
тачно,са правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
тачно,са правилним
прсторедом и
тачним
прелазима,јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно,напамет,са
јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу

Литература:
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖВЕ
О. Шевчик: оп. 1. свеска I и II О. Шевчик: оп. 8 и 9
Шрадик: Школа виолске технике, свеска I А. Неински: Вежбе у двојним нотама за виолу,
свеска I (Софија, Наука и искуство, 1956)
А. Неински: Вежбе у двојним нотама за виолу, свеска II (Софија, Наука и искуство, 1960)
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А. Ваксман: Вежбе и скале у двојним нотама за виолу (Москва, „Музика”, 1957)
К. Флеш: Систем скала
ЕТИДЕ
Хрестоматија за виолу (Москва, „Музика”, 1990) Изабране етиде за виолу (М. Рејтих,
издавач
Москва, „Музика”, 1962)
Т. Орсаг: Школа за виолу (сарадници: Темешвари и П. Лукач, Будимпешта)
Е. Кајзер: оп. 55. Ф. Мазас: оп. 36. Свеска I Р. Кројцер: Свеска I
К. Моравец: Изабране етиде и студије (Праг)
Етиде за основно учење виоле (Москва, „Музика”, 1965)
Бруни: Школа за виолу
СОНАТЕ
Г. Ф. Телеман: Сонате а-мол
X. Екле: Соната Ге-мол (обрада П. Кленгел, „Петерс”, Лајпциг)
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Телеман: Концерт Ге-дур (ПВМ, Краков)
Хандошкин: Концерт (Москва, „Музика”)
Ванхал: Концерт (С. Сигарев, Софија, „Наука и искуство”, 1957)
КОМАДИ
Класични комади I, II и III свеска (Петерс, Лајпциг) Комади за виолу (Д. Буздуганов,
Софија,
„Наука и искуство”, 1963)
Комади композитора XIX века (Е. Страхов, Москва, „Музика”, 1967)

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
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Минимум програма:
-по једна етида из сваког дела
„Хрестоматије“
-три комада
-два концерта или две сонате
Две смотре годишње (новембар и март)
Годишњи испит:
-две етиде различитог карактера
-две дурске или истоимене молске скале
-концерт I или II или III став
-комад уз пратњу клавира,првенствено
домаћих аутора
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – виолa
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
Техничке
вежбе

II средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
преслушавање на часу, интерни час, јавни
наступи, смотра и испит

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике

Усавршавање вибрата из прста, зглоба
шаке и из лакта
Рад на корелацији (ум предводи
физички покрет)
Рад на карактеру и боји тона
Усавршавање покрета десне руке-рад
на нечујној промени потеза и на
промени жица

Исходи – по нивоима
Ученик
изводи
вибрато (из
прста,шаке,
подлактице)
интонативно
тачно
равномерном
амплитудом
прстију шаке
леве руке

Рад на динамици(''сон филе'')
Обрада трилера и дуплог трилера
Обрада''мартеле''потеза
Обрада''стакато''потеза
O.Шевчик: оп. 8 и 9
Шрадик: Школа виолске технике

Скале

Трооктавне дурске и молске скале са
различитим ритмичким покретима и

Ученик свира
скалу кроз

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
амплитудом прстију
шаке леве руке
у спором темпу
за средњи ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
амплитудом прстију
шаке леве руке и
блокадом прста на
жици
у умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
амплитудом прстију
шаке леве руке и
блокадом прста на
жици
у брзом темпу
за основни ниво:
Ученик свира скалу
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

потезима по редоследу у лаганом
темпу у двојним нотама – терце,
сексте, октаве.
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике

Етиде

Рад на усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијање инструменталне технике кроз
музику као средств амузичког израза.
Развијање и усавршавање вештине
музичког начина размишљања

582

три октаве са
употребом
потеза
деташе,
легато,
мартеле и
спикато,
трозвуке и
четворозвуке
истоимене
лествице, као
и октаве
сексте и
терце
разложено

Ученик свира
етиду
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа,артику
лације и
фразе,
напамет

кроз три октаве са
тачним тоновима и
правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним
тоновима,правилни
м прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
за основни ниво:
Ученик свира етиду
интонативноделими
чно прецизно, без
потпуно решеног
техничког
проблема, из нота
за средњи ниво:
Ученик свира
етидуинтонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни
ниво:Ученик свира
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Дела мале
форме

Циљеви - садржаји

Рад на усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијањ еинструменталне 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.

Исходи – по нивоима

Ученик свира
дело мале
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

Припремање ученика за
професионалнуделатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова.

Дела
велике

Рад на усавршавању меморије и
музичког слуха.

Ученик свира
дело велике

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

етиду интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
за основни ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за основни ниво:
Ученик свира дело
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Наставна
тема
форме

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Развијањ еинструменталне 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
професионалнуделатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова

форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
Шрадик: Школа виолске технике
А. Неински: Вежбе у двојним нотама за виолу, свеска I (Софија, „Наука и искуство”, 1958)
А. Неински: Вежбе у двојним нотама за виолу, свеска II (Софија, „Наука и искуство”,
1960)
А. Ваксман: Вежбе и скале у двојним нотама за виолу (Москва, „Музика”, 1957)
О. Шевчик: оп. 8 и 9 К.Флеш: Систем скала
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6.Програми наставних предмета-средња школа
ЕТИДЕ
Хрестоматија (Москва, „Музика”, 1990)
Кројцер: II свеска
К. Моравец: Изабране етиде (Праг) Бруни: Школа за виолу Компањоли: оп. 22 (Милано,
Рикорди)
Фиорило: Етиде
СОНАТЕ
Трекслер: Сонатине (Брајткоф №. 5815) Г. Ф. Телеман: Соната а-мол (Петерс, Лајпциг) Г.
Ф.
Телеман: Шест соната – Канон (транскрипција за две виоле проф. Корнелиј Мерес,
Букурешт, X. Екле: Соната ге-мол (Паул Кленгел, Петерс, Лајпциг) Флектон:
Соната ин Ге (Шот, Лондон)
Г. Ф. Хендл: Изабране сонате (М. Рејтих, Москва, „Музика”, 1963)
А. Гедике: Соната бр. 1 (Москва, „Музика», 1959)
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Телеман: Концерт Ге-дур (ВПМ, Пољска) Ф. А. Хофмајстер: Концерт Де-дур Л.
Фиркет:Концерт
Хандошкин: Концерт
КОМАДИ
Класични комади I, II и III свеска (Петерс, Лајпциг) Комади за виолу (Д. Боздуганов,
Софија,
„Наука и искуство”, 1963)
Збирка педагошког репертоара (М. Рејтих, Москва, „Музика”, 1966)
Комади композитора XIX века (Е. Страхов, Москва, „Музика”, 1962)
Комади композитора XIX века (Е. Страхов, Москва, „Музика”, 1966)
Грудзински: Минијатуре (ВПМ 2523) И. Витолс: Комади за виолу и клавир (Рига, 1964)
И. Лотка – Калински: Мала свита (С. Гргић, Београд, Албум југословенских композитора
за виолу
и клавир, 1970)
Т. Видошић: Емпромпти (С. Гргић, Београд, Албум југословенскух композитора за виолу
и
клавир, 1970)
Ж. Грбић: Невестина песма (С. Гргић, Београд, Албум југословенских композитора)

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:

Минимум програма:
- по једна етида из сваког дела хрестоматије
- два концерта или две сонате
- четири комада
Две смотре годишње (новембар и март)
Годишњи испит:
дурске и молске скале у двозвуцима
(терце,сексте,октаве)
-две етиде различитог карактера,од којих
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једна по могућству Кројцерова
-концерт, сва три става
-комад уз пратњу клавира,првенствено
југословенских композитора
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
Техничке
вежбе

Главни предмет – виолa
III средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
преслушавање на часу, интерни час, јавни
наступи, смотра и испит

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Ученик
изводи
виртуозне
Флажолет-рад на проблематици леве и потезе
десне руке
рикоше и
сотије на
Акорди(ломљени,неломљени,обрнути) одређеној
деоници
Усавршавање промена позиција
гудала
(усклађивање са десном руком)
(средина
гудала)
Усавршавање извођења двохвата-рад
на координацији руку
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике

Обрада двохвата
Обликовање фразе,дужег периода и
целог става
Обрада''сотије''потеза
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за основни ниво:
Ученик изводи
виртуозне потезе
рикоше и сотије у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик изводи
виртуозне потезе
рикоше и сотије у
умерено брзом
темпу на одређеној
деоници гудала
за напредни ниво:
Ученик изводи
виртуозне потезе
рикоше и сотије у
брзом темпу на
одређеној деоници
гудала
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Обрада потеза „рикоше“

Скале

Примроз: Техника памћења
К.М.Вебер: Студије двохвата,
лествица и арпеђа, I и II свеска
Шрадик: Школа за технику виоле
Дурске и молске скале кроз три октаве
са разложеним трозвуцима и
двозвуцима – терце, сексте, октаве.
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике

Етиде

Рад на усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијање инструменталне технике кроз
музику као средств амузичког израза.
Развијање и усавршавање вештин е
музичког начина размишљања

Ученик свира
скалу кроз
три октаве са
употребом
потеза
деташе,
легато,
мартеле и
спикато,
трозвуке и
четворозвуке
истоимене
лествице, као
и октаве
сексте и
терце
разложено

Ученик свира
етиду
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
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за основни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима и
правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним
тоновима,правилни
м прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
за основни ниво:
Ученик свира етиду
интонативноделими
чно прецизно, без
потпуно решеног
техничког
проблема, из нота
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
динамике,
темпа,артику
лације и
фразе,
напамет

Дела мале
форме

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
професионалнуделатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова.
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Ученик свира
дело мале
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

за средњи ниво:
Ученик свира
етидуинтонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни
ниво:Ученик свира
етиду интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
за основни ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Дела
велике
форме

Циљеви - садржаји

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
делатносткао и смисао за заједничко
музицирање.
Развијање афинитета према
импровизацији, као једном од начина
развоја музичког мишљења.

Исходи – по нивоима

Ученик свира
дело велике
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

Припремање ученика за професионалну
делатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова.
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прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за основни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
велике форме
интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
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Литература:
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
Примроз: Техника памћења (Tehnique de memorie)
К. М. Вебер: Студије двохвата, лествица и арпеђа, I и II свеска
Шрадик: Школа за технику виоле
А. Неински: Вежбе у двозвуцима, I и II свеска
К. Флеш: Систем лествица
О. Шевчик: оп. 3, 40 варијација
О. Шевчик: оп. 1, свеска III и IV
Штајнер: Техника виоле, I свеска
ЕТИДЕ
Хрестоматија (Москва, „Музика”, 1990)
Кампањоли: оп. 22, 41 каприс (Рикорди – Милано)
Роде: 24 каприса оп. 22
Данкла: Етиде оп. 73
Кројцер: 60 студија за виолу
Хофмајстер: 12 етида бр. 329 (Хамбург)
СОНАТЕ
К. Стамиц: Соната у Бе-дуру Ф. Менделсон: Соната у Це-дуру Хамер: Соната бр. 2, 3 и 4
Марчело: Сонате у Ге-дуру Давид: Сонатина Граун: Соната у Це-дуру А. Корели: Соната
XII демол Нардини: Соната де-мол Фукс: Соната де-мол Бунин: Соната за виолу и клавир
Г. Ф. Хендл:Изабране сонате
Гедике: Соната бе. 1
КОНЦЕРТИ
Г. Ф. Хендл: Концерт ха-мол К. Стамиц: Концерт Де-дур М. Хајдн: Концерт за виолу Ј.
Шуберт:Концерт Герстер: Кончертино оп. 16 Бек: Концерт Г. Бенда: Концерт Еф-дур
Хофштетнер: Концерт Це-дур
КОМАДИ
Г. Ф. Телеман: Свита у Де-дуру П. Хиндемит: Медитација Каливода: Ноктурна оп. 186
Ф. Лист:Заборављена романса
М. Глинка: Мазурка Тањејев: Лист из албума оп. 33 А. ЛЈадов: Прелид оп. 11 бр. 1. И.
Стравински: Пасторала Д. Шостакович: Адађо Шпик: 5 слика за виолу и клавир
Девчић: Микромелодија Алберто Марковић: Музика за виолу Чекини–М. Милетић:
Мадригал за
виолу и гитару
С. Гргић: Композиције југословенских аутора за виолу и клавир, свеска I и II
А. Лвов: 24 каприса (Москва, „Музика”, 1990)
Обавезни минимум програма:
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Минимум програма:
-по једна етида из сваког дела хрестоматије
-два концерта или две сонате
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6.Програми наставних предмета-средња школа
-четири комада различита по карактеру
Две смотре годишње (новембар и март)
Годишњи испит:
- две дурске или две молске скале са
разложеним акордима и
двохватима(терце,сексте,октаве)
-две етиде различитог карактера,једна
обавезно Кројцерова
-концерт,сва три става
-комад,уз пратњу клавира,првенствено
југословенских аутора

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна
тема
Техничке
вежбе

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – виолa
IV средње школе
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
преслушавање на часу, интерни час, јавни
наступи, смотра и испит

Циљеви - садржаји
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике

Усавршавање интонације и лепоте
тона
Усавршавање обликовања фразе
Усавршавање вибрата
Овладавање извођењем композиција
различитих епоха

Исходи – по нивоима
Ученик
изводи
вибрато (из
прста,шаке,
подлактице)
интонативно
тачно
равномерном
амплитудом
прстију шаке
леве руке
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за основни ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
амплитудом прстију
шаке леве руке
у спором темпу
за средњи ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
591
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Обрада''летећег стаката и спиката''

амплитудом прстију
шаке леве руке и
блокадом прста на
жици
у умереном темпу

Усавршавање свих потеза
Примроз: Техника памћења
Шрадик: Школа за технику виоле

Скале

Познавање свих скала у свим
видовима њихових извођења.
Рад на усавршавању меморије и
инструменталне технике
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Ученик свира
скалу кроз
три октаве са
употребом
потеза
деташе,
легато,
мартеле и
спикато,
трозвуке и
четворозвуке
истоимене
лествице, као
и октаве
сексте и
терце
разложено

за напредни ниво:
Ученик изводи
вибрато
интонативно тачно
равномерном
амплитудом прстију
шаке леве руке и
блокадом прста на
жици
у брзом темпу
за основни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима и
правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним
тоновима,правилни
м прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
Ученик свира скалу
кроз три октаве са
тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

Рад на усавршавању меморије и
музичког слуха.

Етиде

Развијање инструменталне технике кроз
музику као средств амузичког израза.
Развијање и усавршавање вештин е
музичког начина размишљања
Развијање способности за концертну
делатност као и смисао за заједничко
музицирање.

Дела мале
форме

Рад на усавршавању меморије и
музичко гслуха.
Развијањ еинструменталне 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.

Ученик свира
етиду
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа,артику
лације и
фразе,
напамет

Ученик свира
дело мале
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

Припремање ученика за
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за основни ниво:
Ученик свира етиду
интонативноделими
чно прецизно, без
потпуно решеног
техничког
проблема, из нота
за средњи ниво:
Ученик свира
етидуинтонативно
делимично
прецизно, са
решеним техничким
проблемом, напамет
за напредни
ниво:Ученик свира
етиду интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
артикулације и
фразе, напамет
за основни ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
мале форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

професионалнуделатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова.

Дела
велике
форме

Рад на усавршавању меморије и
музичко гслуха.
Развијањ еинструменталне 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
професионалнуделатност.

Упознавање ученика са стиловима
свих музичких раздобља.
Оспособљавање за самостално
креирање интерпретације дела
различитих стилова.
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Ученик свира
дело велике
форме
интонативно
прецизно и
технички
тачно, уз
поштовање
динамике,
темпа, фразе
и стила,
напамет и уз
клавирску
пратњу

проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
мале форме
интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за основни ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, уз
делимично решене
техничке проблеме,
из нота
за средњи ниво:
Ученик свира дело
велике форме са
интонативно
делимично
прецизно, са
осредње решеним
техничким
проблемима, уз
делимично
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу
за напредни ниво:
Ученик свира дело
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
велике форме
интонативно
прецизно и
технички тачно, уз
поштовање
динамике, темпа,
фразе и стила,
напамет и уз
клавирску пратњу

Литература:
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
Примроз: Техника памћења Бербер: Студије двохвата, лествица и арпеђа,I и II свеска
Шрадик: Школа за технику виоле А. Неински: Вежбе у двозвуцима, I и II свеска
К.Флеш: Систем лествица О. Шевчик: оп. 3, 40 варијација О. Шевчик: оп. 1, свеска III и
IV
Штајнер:Техника виоле, I свеска
ЕТИДЕ
Хрестоматија (Москва, „Музика”, 1990) Данкла: Етиде оп. 73 Роде: 24 каприса оп. 22
ПалашкоРоде: Концертна етида Кројцер: 60 студија за виолу (наставак) Анколети: 12
студија оп. 125
Хофмајстер: 12 етида бр 329 (Хамбург)
СОНАТЕ
Ј. Брамс: Соната оп. 120/1
П. Хиндемит: Соната за виолу соло, оп. 25/1
П. Хиндемит: Соната оп. 11/4
Хонегер: Соната
Ф. Менделсон: Соната у Це-дуру
К. Штамиц: Соната у Бе-дуру
Л. Бокерини: Соната де-мол
Валентини: Соната Е-дур
Ристић: Соната за виолу
Владо Милошевић: Соната за виолу
Борис Папандопуло: Соната за виолу
Крејчи: Соната цис-мол, оп. 57
Д. Шостакович: Соната за виолу и клавир оп. 147
КОНЦЕРТИ
Давид: Концерт за виолу Глазунов: Концерт
Ј. Хајдн: Концерт Де-дур (транскрипција) Ј. Кр. Бах: Конверт Це-мол Ј. С. Бах: Концерт Едур (транскрипција) Домжалицки: Концерт за виолу и клавир
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Милетић: Концерт за виолу и оркестар Стојановић: Концерт за виолу Шулек: Концерт за
виолу
КОМАДИ
К. М. Вебер: Анданте и Рондо унгарезе П. Хондемит: Жалобна музика Брух: Романса у
Еф,
оп. 85 Давид: Комад за виолу Бах–Кодаљ: Фантазија хроматика Ј. Хајдн: Менует
Домжалицки: Пет багатела за виолу и клавир оп. 41 Мирослав Милетић: Рапсодија за
виолу и клавир
Примож Рамовш: Скице за виолу и клавир Примож Рамовш: Ноктурно за виолу и клавир
Ф. Лотка–
Калински: Сљепачка (Ред. Л. Миранов) С. Гргић: Композиције југословенских аутора за
виолу и
клавир, I и II свеска
А. Лвов: 24 каприса (Москва, „Музика”, 1990)
Минимум програма:
-по једна етида из сваког дела хрестоматије
- глисанда и флажолети
- два става из свита или соната Ј.С.Баха
- два концерта
- четири комада различита по карактеру
Две смотре годишње (новембар и март)
Матурски испит:
- две етиде са различитом проблематиком
- Ј.С.Бах: два става из соло свите за виолу
- Концерт-сва три става
-Комад уз пратњу клавира,првенствено

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

6.1.20. Виолончело
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
596

Главни предмет – виолончело
I СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, Музичка теорија, Историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
естетичка компетенција
Смотра, испит

Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале, трозвуци,
четворозвуци,
потези, двохвати
(терце,сексте,
октаве)
Техничке вежбе:
С. Каљанов:
Техника
виолончела
М. Симић: Скале
са помоћним
тоновима и
трозвуцима
Р. Мац: Увод у
свирање на
палчанику
Р. Мац: Положај и
прелази
Косман: Трилер
вежбе
Фејар: Техничке
вежбе, II свеска

Исходи – по нивоима
Ученик свира дурске/
паралелне или истоимене
молске лествице кроз три
октаве у половинама,
четвртинама,
осминама,триолама,шеснеастинама,квинтолама,
секстолама у
легато,деташе
,стакато,спикато,портато
потезима и комбинацији
деташе и легато потеза као
и пунктираном ритму.
Увођење свирања
двозвука:терце,сексте и
октаве кроз две октаве.
Трозвуци се свирају кроз
три октаве у четвртинама и
разложени доминантни
септакорд.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу.

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
Самостални рад уз помоћ
прсторедом,
професора на усавршавању потезима,
меморије и музичког
ритмом, јасном
Рад на интонацији слуха.
артикулацијом и
и оплемењивању
Развијање инструменталне динамичким
тона
технике кроз музику као
нијансирањем у
Рад на моторици
средства музичког израза.
брзом темпу.
леве руке.
Неговање културе
Двохвати-рад на
извођачких покрета.
проблематици леве Ученик у процесу
и десне руке(терце, реализације садржаја и
сексте и октаве)
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
Техника десне
руке:
и средства.
-расподела гудала;
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

2. Етиде

Циљеви садржаји
и темпо
-потези и
ритмичке
фигуре: деташе,
легато,
стакато,спикато,
портато и
пунктирани
ритам
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
-полу позиција,
-I,II, III, IV
позиција
-уски и широки
став
- плац позиција
- увод у више
позиције
Музичка меморија
,неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
мизицирање
Техника десне
руке:
- расподела
гудала;
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
-потези и
ритмичке фигуре:
деташе, легато,
стакато,спикато,

598

Исходи – по нивоима

Самостални рад уз помоћ
професора на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Неговање културе
извођачких покрета.
Ученик у процесу
реализације садржаја и
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
и средства.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима и јасном
артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом и
динамичким
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Комади

Циљеви садржаји
портато
и пунктирани
ритам
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, III,IV
позиција
уски и широки
став
- палац позиција
- увод у више
позиције
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и

Исходи – по нивоима
нијансирањем у
задатом темпу.

Пружање знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Перманентан рад на
усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Усавршавање вештине
музичког начина
размишљања.
Рад на развијању
способности за концертну
делатност и смислу за
заједничко музицирање
као и
афинитету према
импровизацији, као једном
од начина развоја музичког
мишљења.
Припремање ученика за
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за основни ниво:
са тачним тоновима
,правилним
прсторедом тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
599

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

4. Полифоне
композиције и
дела велике
форме:
I соло свита за
виолончело
Ј.С.Бах - 3
става

Соната/Концер
т

600

Циљеви садржаји
заједничко
музицирање.

Исходи – по нивоима

Техника десне
руке:
- расподела
гудала
- брзина гудала
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II,III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- увод у више
позиције
- вибрато
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и

професионалну делатност. задатом темпу.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање ученика за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.

Перманентан рад на
усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Усавршавање вештине
музичког начина
размишљања.
Рад на развијању
способности за концертну
делатност и смислу за
заједничко музицирање
као и
афинитету према
импровизацији, као једном

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом, тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом тачним
прелазима,јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.
Техника десне
руке:
-расподела гудала
- брзина гудала
- место и
количина
гудала у односу
на врсту потеза,
динамику и
темпо
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима
од начина развоја музичког
мишљења.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.

умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- увод у више
позиције
- вибрато
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ:
Ли: 40 етида оп. 31
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Кумер: Етиде
Доцауер: Етиде II
Дипор: Етиде
Мерк: Етиде
Р. Мац: 30 етида
И. Попарић: Етиде
КОМАДИ:
Ј. С. Бах: Ариозо
Д. Попер: Гавота 2.
Василије Мокрањац: Стара песма
П. И. Чајковски:Ноктурно
Гопар: Успаванка
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ:
Kонцерти:
Ј. Кленгел: Кончерто Це-дур
Г. Голтерман: Кончерто бр. 1
А. Вивалди: Концерт Де-дуроп. 3 бр. 9
Ј. Б. Бревал: Кончертино Еф-дур
Ђ. Тартини: Концерт Де-дур
П. Бони: Ларго
Ј. С. Бах: I свита Ге-дур - 3 става
Сонате:
Ј. Б. Самартини: Соната Ге-дур
Г. Ф. Хендл: Соната ге-мол
А.Вивалди: Соната за виолончело
Б. Марчело: Соната Це-дур
Друга дела из светске и домаће литературе одговарајућег техничког нивоа

Обавезни минимум програма:

- Осам дурских и молских скала са
трозвуцима, различитим потезима и
ритмичким
варијацијама, преко четири октаве
- осам етида
- три комада
- два дела велике форме

Смотра:

Испит:
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Испитни програм:
-Једна скала са потезима и трозвуком - по
избору комисије
-Једна етида различитог типа технике
-Ј. С. Бах: један став из I свите
-Први став из једног од наведених
концерата
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале, трозвуци,
четворозвуци,
потези, двохвати
(терце,сексте,
октаве)
Техничке вежбе:
С. Каљанов:
Техника
виолончела
Р. Мац: Увод у
свирање на
палчанику
Р. Мац: Положаји
и прелази
Косман: Трилер
вежбе
Фејар: Техничке
вежбе III свеска
Рад на интонацији
и оплемењивању
тона
Рад на моторици

Испитни програм се изводи напамет
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – виолончело
II СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, Музичка теорија, Историја
музике, Музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
дурске/паралелне или
истоимене молске
лествице кроз три октаве у
половинама, четвртинама,
осминама,триолама,шеснеастинама,квинтолама,
секстолама у
легато,деташе
,стакато,спикато,портато,
сотије потезима и
комбинацији деташе и
легато потеза као и
пунктираном ритму.
Свирање
двозвука:терце,сексте и
октаве кроз две октаве.
Трозвуци се свирају кроз
три октаве у четвртинама и
разложени доминантни и
умањени септакорд.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу.

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
Самостални рад уз помоћ
потезима,
професора на усавршавању ритмом, јасном
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Наставна тема

Циљеви садржаји
леве руке.
Двохвати-рад на
проблематици леве
и десне руке(терце,
сексте и октаве)

Исходи – по нивоима

меморије и музичког
слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Неговање културе
извођачких покрета.
Техника десне
руке:
Ученик у процесу
– расподела
реализације садржаја и
гудала;
приликом праћења
– место и количина музичких дешавања
гудала у односу на користи различите технике
врсту потеза,
и средства.
динамику и темпо
-потези и ритмичке
фигуре: деташе,
легато,
стакато,спикато,
портато,сотије и
пунктирани ритам
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала

2. Етиде

Техника леве
руке:
–-полу позиција,
-I,II, III, IV
позиција
-уски и широки
став
- плац позиција
- више позиције
Музичка меморија
,неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
мизицирање
Техника десне
руке:
– расподела
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Самостални рад уз помоћ
професора на усавршавању
меморије и музичког
слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Неговање културе
извођачких покрета.
Ученик у процесу

артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Комади

Циљеви садржаји
гудала;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику и темпо
-потези и ритмичке
фигуре: деташе,
легато,
стакато,спикато,
портато,сотије
и пунктирани
ритам
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
- полу позиција
– I,II, III,IV
позиција
– уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.

Исходи – по нивоима
реализације садржаја и
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
и средства.

прсторедом, тачним
прелазима и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

Пружање знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Перманентан рад на
усавршавању меморије и
музичког слуха.
Развијање инструменталне
технике кроз музику као
средства музичког израза.
Усавршавање вештине
музичког начина
размишљања.
Рад на развијању
способности за концертну
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за основни ниво:
са тачним тоновима
,правилним
прсторедом тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
605
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Наставна тема

4. Полифоне
композиције и
дела велике
форме:
I соло свита за
виолончелоЈ.С.Бах
606

Циљеви садржаји
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.

Исходи – по нивоима

делатност и смислу за
заједничко музицирање
као и
афинитету према
импровизацији, као једном
од начина развоја музичког
мишљења.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Техника десне
руке:
Оспособљавање ученика за
– расподела
самостално креирање
гудала;
интерпретације дела
– брзина гудала;
различитих стилова.
– место и количина Усмеравање ученика у
гудала у односу на изучавању музике као
врсту потеза,
целине, увођење у
динамику и темпо вештине, знања и појмове
– прелазак гудалом музике за виолончело.
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II,III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- вибрато
Развој извођачког
Перманентан рад на
апарата радом на
усавршавању меморије и
композицијама
музичког слуха.
сложенијих
Развијање инструменталне
техничких захтева. технике кроз музику као
Метричко и
средства музичког израза.
ритмичко свирање. Усавршавање вештине
Квалитет тона –
музичког начина
уједначеност у
размишљања.
различитим
Рад на развијању

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом, тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
Соната/Концер
т

Циљеви садржаји
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.
Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику и темпо
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима
способности за концертну
делатност и смислу за
заједничко музицирање
као и
афинитету према
импровизацији, као једном
од начина развоја музичког
мишљења.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.

са тачним тоновима,
правилним
прсторедом тачним
прелазима,јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

Техника леве руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
– вибрато
ЛИТЕРАТУРА
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ЕТИДЕ:
Ли: 40 етида
Мерк: Етиде
Дипор: Етиде
И. Попарић: Етиде
Р. Мац: 30 етида
Грицмахер:Етиде, I свеска
М. Симић: 40 етида
Доцауер: Етиде III свеска
КОМАДИ:
Сен Санс: Лабуд
М. Папалис: Сицилијана
Рахмањинов: Серенада
М. Милојевић: Легенда о Јефимији
Ф. Купрен: Пасторала
Л. Бокерини: Менует
ДЕЛА ВЕЛИКЕ ФОРМЕ:
Концерти:
Ромберг: Концерт Де-дур
А. Моцарт: Концерт за фагот - прерада за виолончело
А. Вивалди: Концерт а-мол
Ј. Кр. Бах: Концерт це-мол
Ј. Хајдн: Концерт Де-дур - мали
Ј. С. Бах: Свита бр.1
Сонате:
А. Вивалди:Сонате
А. Корели: Сонате
Ђ. Чевето: Сонате
Л. Бокерини: Соната Це-дур
Друга дела светске и домаће литературе одговарајућег техничког нивоа

Обавезни минимум програма:

-осам дурских и молских скала са
трозвуцима, различитим потезима и
ритмичким
варијацијама преко четири октаве
-осам етида
-четири комада
-три дела велике форме

Смотра:
Испит:
608

Испитни програм:
-Једна скала са потезима и трозвуком - по
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6.Програми наставних предмета-средња школа
избору
-Једна етида различитог типа технике - по
избору
-Ј. С. Бах: два става из I свит;
-Први став из једног од наведених
концерата
Испитни програм се изводи напамет
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале, трозвуци,
четворозвуци,
потези, двохвати
(терце,сексте,
октаве)
Техничке вежбе:
Косман: Трилер
вежбе
Фејар: Техничке
вежбе
Рад на интонацији
и оплемењивању
тона
Рад на моторици
леве руке.

Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Главни предмет – виолончело
III СМШ
индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, Музичка теорија, Историја
музике, Музички облици, Анализа музичког
дела
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит
Исходи – по нивоима
Ученик свира
дурске/паралелне или
истоимене молске
лествице кроз четири
октаве у половинама,
четвртинама,
осминама,триолама,шеснеастинама,квинтолама,
секстолама у
легато,деташе
,стакато,спикато,портато,
сотије,мартеле потезима и
комбинацији деташе и
легато потеза као и
пунктираном ритму.
Свирање скале на једно
гудало по октаву у низу.
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу.
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Наставна тема

Циљеви садржаји
Двохвати-рад на
проблематици леве
и десне руке(терце,
сексте и октаве)
Техника десне
руке:
- расподела
гудала;
- место и
количина гудала
у односу на
врсту потеза,
динамику и
темпо
-потези и
ритмичке
фигуре: деташе,
легато,
стакато,спикато,
портато,сотије,
мартеле и
пунктирани ритам
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала

2. Етиде
610

Техника леве
руке:
- полу позиција,
- I,II, III, IV
позиција
-уски и широки
став
- плац позиција
- више позиције
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
Музичка меморија
,неговање и

Исходи – по нивоима
Свирање
двозвука:терце,сексте и
октаве кроз три октаве.
Трозвуци се свирају кроз
четири октаве у
четвртинама и разложени
доминантни и умањени
септакорд.
Ученик у процесу
реализације садржаја и
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
и средства.
Креативним образовањем
у интеракцији наставник
ученик вертикалним
продором усваја знања
развијањем способности
уметничког мишљења,
Примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.

Ученик у процесу
реализације садржаја и

за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.

за основни ниво:
са тачним тоновима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
развијање.
Читање с листа и
заједничко
мизицирање

Исходи – по нивоима
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
и средства.

Техника десне
руке:
- расподела
гудала;
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
-потези и
ритмичке фигуре:
деташе, легато,
стакато,спикато,
портато,сотије,
мартеле
и пунктирани
ритам
- прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала

и правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
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Наставна тема
3. Комади

Циљеви садржаји
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.
Техника десне
руке:
- расподела
гудала;
- брзина гудала;
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала
Техника леве
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Исходи – по нивоима
Креативним образовањем
у интеракцији наставник
ученик вертикалним
продором усваја знања
развијањем способности
уметничког мишљења,
примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање ученика за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.
Подстицање креативности
ученика у свим музичким
активностима (извођење,
слушање, истраживање и
стварање музике).

за основни ниво:
са тачним тоновима
,правилним
прсторедом тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Полифоне
композиције и
дела велике
форме:
II соло свита за
виолончелоЈ.С.Бах
Соната /
Концерт

Циљеви садржаји
руке:
- полу позиција
- I,II,III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- вибрато
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.
Техника десне
руке:
- расподела

Исходи – по нивоима

Креативним образовањем
у интеракцији наставник
ученик вертикалним
продором усваја знања
развијањем способности
уметничког мишљења,
примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање ученика за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.
Подстицање креативности
ученика у свим музичким
активностима (извођење,
слушање, истраживање и
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом, тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом тачним
прелазима,јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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Наставна тема

Циљеви садржаји
гудала;
- брзина гудала;
- место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
- прелазак гудалом
са жице на жицу
у различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима
стварање музике).

Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- вибрато
-начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ:
Гроцмахер: I свеска
Мерк: Етиде
Дипор: Етиде
Доцауер: Етиде
И. Попарић: Етиде
КОМАДИ:
Гранадос: Интермецо
Глазунов: Песма трубадура
Петар Коњовић: Хајдучка
Дејан Деспић: Сичилијана
Давид Попер: Мазурка
И. Попарић: Композиције за ансамбле виолончела (број 4, 5,6 и 8)
614

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
СОНАТЕ:
Л. Бокерини: Соната Ге-дур
Ариости: Соната е-мол
Ке д'Ервелоа: Свита
Еклер: Соната ге-мол
КОНЦЕРТИ:
Голтерман: Концерт а-мол и ха-мол
Давидов: Концерт бр. 1
Ромберт: Концерт е-мол бр.4
А. Вивалди: Концерт а-мол
Лео: Концерт
СВИТЕ:
Ј. С. Бах: Свита бр. 2
Користити и друга дела одговарајућег техничког нивоа

Обавезни минимум програма:

- Три дурске и три молске скале у терцама,
секстама и октавама превезано без
штрихова
- шест етида
- четири комада
- Бахова свита
- соната и концерт

Смотра:

Испит:

Испитни програм:
-Једна скала са терцама, секстама и
октавама
-Једна етида
-Два става из свите - обавезно Прелудијум;
-Цела соната или I или II и III став концерта
Испитни програм се изводи напамет

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – виолончело
IV СМШ
индивидуални
99
3
45 минута
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Солфеђо, Музичка теорија, Историја
музике, Музички облици, Анализа музичког
дела, Контрапункт
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотра, испит

Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Скале

Циљеви садржаји
Скале, трозвуци,
четворозвуци,
потези, двохвати
(терце,сексте,
октаве)

Исходи – по нивоима
Ученик свира све дурске и
молске скале кроз четири
октаве са различитим
потезима, терце, сексте и
октаве кроз три октаве.

Скала се свира у
половинама, четвртинама,
осминама,триолама,шеснеастинама,квинтолама,
секстолама у
легато,деташе
Рад на интонацији ,стакато,спикато,портато,
и оплемењивању
сотије,мартеле потезима и
тона
комбинацији деташе и
Рад на моторици
легато потеза као и
леве руке.
пунктираном ритму.
Двохвати-рад на
Свирање скале на једно
проблематици леве гудало по октаву и две у
и десне руке(терце, низу.
сексте и октаве)
Трозвуци се свирају кроз
четири октаве у
четвртинама и разложени
Техника десне
руке:
доминантни и умањени
– расподела
септакорд.
гудала;
– место и количина Ученик у процесу
гудала у односу на реализације садржаја и
врсту потеза,
приликом праћења
динамику и темпо музичких дешавања
-потези и ритмичке користи различите технике
фигуре: деташе,
и средства.
легато,
Креативним образовањем
стакато,спикато,
у интеракцији наставник
портато,сотије,
ученик вертикалним
мартеле и
продором усваја знања
Техничке вежбе:
Косман: Трилер
вежбе
Фејар: Техничке
вежбе
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом,потезима и ритмом у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима, ритмом и
јасном
артикулацијом у
умереном темпу.
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом,
потезима,
ритмом, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
брзом темпу.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. Етиде

Циљеви садржаји
пунктирани ритам
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
–-полу позиција,
-I,II, III, IV
позиција
-уски и широки
став
- плац позиција
- више позиције
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
Музичка меморија
,неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
мизицирање

Исходи – по нивоима
развијањем способности
уметничког мишљења,
Примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.

Ученик у процесу
реализације садржаја и
приликом праћења
музичких дешавања
користи различите технике
и средства.

Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– место и количина
гудала у односу на
врсту потеза,
динамику и темпо
-потези и ритмичке
фигуре: деташе,
легато,
стакато,спикато,
портато,сотије,
мартеле
и пунктирани
ритам
– прелазак гудалом
са жице на жицу у
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за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом и
тачним прелазима у
спором темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима и јасном
артикулацијом у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.
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Наставна тема

3. Комади

618

Циљеви садржаји
различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима

Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.

Креативним образовањем
у интеракцији наставник
ученик вертикалним
продором усваја знања
развијањем способности
уметничког мишљења,
примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Припремање ученика за
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање ученика за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.
Подстицање креативности

за основни ниво:
са тачним тоновима
,правилним
прсторедом тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилнм
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музичком фразом,
динамичким
нијансирањем у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Полифоне
композиције и
дела велике
форме:
III соло свита
за виолончелоЈ.С.Бах
Соната/Концер
т

Циљеви садржаји
Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и
количина гудала
у односу на врсту
потеза, динамику
и темпо
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала
Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II,III,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- вибрато
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
позиције
Развој извођачког
апарата радом на
композицијама
сложенијих
техничких захтева.
Метричко и
ритмичко свирање.
Квалитет тона –
уједначеност у
различитим
позицијама и у
комбинацији са
техничким
захтевима.

Исходи – по нивоима
ученика у свим музичким
активностима (извођење,
слушање, истраживање и
стварање музике).

задатом темпу.

Креативним образовањем
у интеракцији наставник
ученик вертикалним
продором усваја знања
развијањем способности
уметничког мишљења,
примењивањем знања и
информација потребних за
разумевање, праћење,
разликовање,
доживљавање и што боље
извођење и процењивање
музичких вредности.
Припремање ученика за

за основни ниво:
са тачним тоновима
и правилним
прсторедом, тачним
прелазима и
праћењем музичке
агогике у спором
темпу
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са тачним тоновима,
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Наставна тема

Циљеви садржаји
Слушање,
интонација и
штимовање
инструмента.
Развијање музичке
фантазије кроз
одговарајућу
литературу.
Музичка меморија
- неговање и
развијање.
Читање с листа и
заједничко
музицирање.
Техника десне
руке:
– расподела
гудала;
– брзина гудала;
– место и
количина гудала
у односу на
врсту потеза,
динамику и
темпо
– прелазак
гудалом са жице
на жицу у
различитим
тачкама гудала

Исходи – по нивоима
професионалну делатност.
Упознавање ученика са
стиловима свих музичких
раздобља.
Оспособљавање ученика за
самостално креирање
интерпретације дела
различитих стилова.
Усмеравање ученика у
изучавању музике као
целине, увођење у
вештине, знања и појмове
музике за виолончело.
Подстицање креативности
ученика у свим музичким
активностима (извођење,
слушање, истраживање и
стварање музике).

артикулацијом,музи
чком фразом и
динамиком у
умереном темпу
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
напамет,правилним
прсторедом, тачним
прелазима, јасном
артикулацијом,музи
чком фразом,
динамичким
нијансирањем у
задатом темпу.

Техника леве
руке:
- полу позиција
- I,II, II,IV
позиција
- уски и широки
став
- палац позиција
- више позиције
- вибрато
- начини прелаза/
скокови
из нижих у више
620
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
позиције

Исходи – по нивоима

ЛИТЕРАТУРА
ЕТИДЕ:
Дипор: Етиде
Попер: Етиде
Доцауер: Етиде
Франшом: Каприча
Пјати: Каприча - први капричо
Грецмахер: I свеска
И. Попарић: Етиде
КОМАДИ:
П. И. Чајковски: Песма
Г.Форе: Елегија
Албениз: Малагенија
К. Сен Санс: Алегро апасионато
Д.Попер: Тарантела
И. Попарић: Композиције за ансамбке виолончела (број 4, 5,6 и 8)
СОНАТЕ:
Л. ван Бетовен: Соната бр. 1
Бревал: Соната Ге-дур
Франкер: Соната Е-дур
Л. Бокерини:Соната А-ду
КОНЦЕРТИ:
Кленгел: Концерт де-мол
Л. Бокерини: Концерт Бе-дур
К. Сен Санс: Концерт а-мол
А.Вивалди: Концерт а-мол, ПВ 35
Ф. Е. Бах: Концерт а-мол
СВИТЕ:
Ј. С. Бах: Свита бр. 3
Друга дела одговарајућег техничког нивоа

Обавезни минимум програма:

-Три дурске и три молске скале у терцама,
секстама и октавамa
- шест етида
- пет комада
- Бахова свита
- концерт
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Смотра:
Испитни програм:
- Две етиде
- Виртуозни комад
- Композиција из XX века- по могућству
домаћег композитора
-Два става из Бахове свите бр. 3 - обавезно
Прелудијум
-Цео концерт
Испитни програм се изводи напамет

Испит:

Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

6.1.21. Флаута
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонске вежбе

Циљеви - садржаји
- развој технике
дисања
- развој
функционалне и
флексибилне
амбажуре
- обликовање тона

2. Техничке вежбе

- развој технике
прстију
- развој технике
језика

622

Главни предмет – флаута
I СШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотре,јавни наступи и годишњи испит.
Исходи – по нивоима
- правилно усвирава за основни ниво:
инструмент пре
са правилном
сваког свирања, (на
техником дисања
часу, код куће, или
за средњи ниво:
пре јавног наступа)
са динамичким
кроз тонску вежбу
нијансирањем
за напредни ниво:
са контролисаним
вибратом
- свира техничку
за основни ниво:
вежбу,као саставни
у лаганом темпу и
део усвиравања
уз помоћ
инструмента
наставника при
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Лествице

4. Едите

5. Виртуозни комад

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
решавању техничких
захтева
за средњи ниво:
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
- развој технике
- свира напамет све
за основни ниво:
дисања
дурске и молске
ММ = 100
- развој технике
лествице у
за средњи ниво:
прстију
разлагању са
ММ = 104- 108
- развој технике
разложеним
за напредни ниво:
језика
трозвуцима,
ММ = 112- 120
- кординација језик- доминантним и
прсти
умањеним
четворозвуцима кроз
две октаве у свим
артикулацијама, у
шеснаестинама
- овладавање
- самостално вежба
за основни ниво:
самосталног
- препознаје и
у лаганом темпу, са
вежбања
примењује стечено
тачним нотним
- решавање техничко знање
текстом
тонских захтева у
- свира етиду из нота за средњи ниво:
етиди
постујући задате
- примена стеченог
артикулације и
знања на новом
динамику
музичком матерјалу
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
- развој ка основним - свира виртуозни
за основни ниво:
одликама стилских
комад уз клавирску
из нота у лаганом
епоха којима може
пратњу
темпу, са тачним
да прилагоди
- самостално се
нотним текстом
сопствену
штимује
за средњи ниво:
индивидуалност
-тачно интонира
из нота, у умереном
- развој ученика ка
- учествује на
темпу, постујући
солистичком,
јавним наступима
задате артикулације
камерном и
и динамику
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
оркестарском
извођењу

6. Соната

- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

7. Концерт

- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције
- поштује
за основни ниво:
договорена правила у лаганом темпу, са
понашања при
тачним нотним
слушању и извођењу текстом
цикличног дела
за средњи ниво:
- свира сонату уз
у умереном темпу,
клавирску пратњу
постујући задате
артикулације и
динамику
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
композиције
- поштује
за основни ниво:
договорена правила из нота у лаганом
понашања при
темпу, са тачним
слушању и извођењу нотним текстом
цикличног дела
за средњи ниво:
- свира концерт уз
из нота, у умереном
клавирску пратњу
темпу, постујући
задате артикулације
и динамику
за напредни ниво:
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције

Литература:
ТОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ:
М. Моис: О звучности; Љ. Димитријевић: Тонске вежбе од 1 до 9; Ј. Ердег: Техничке
вежбе, I свеска; Тафанел-Гобер: Техничке вежбе од 1 до 7; Љ. Димитријевић: Вежбе за
двоструки језик
ЕТИДЕ:
Е. Келер: Етиде ор. 33, I свеска; Т. Бербигије: 18 етида; Е. Келер: Етиде оп. 33, II свеска; И.
Лучеси: Избор етида, I свеска; и друге збирке етида сличног садржаја и тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
В. А. Моцарт: Анданте Це-дур; Г. Ф. Хендл: Соната Ге-дур, Соната а-мол; Ј. С. Бах:
Соната Ес-дур, Соната А-дур; Л. Винчи: Соната Де-дур; Ж. К. Нодо: Соната Ге-дур; А.
Вивалди: Соната ге-мол; К. Ф. Е. Бах: Соната Ге-дур; Г. Доницети: Соната Це-дур; Р.
Шуман: Три роменсе оп. 94; Р. Хофман: Скерцо ор. 101; Ј. Андерсен: Скерцино оп. 55 бр.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
6; К. Сен-Санс: Романса оп. 37; А. Вивалди: Концерт Ге-дур, ор. 10 бр. 4; Ј. А. Хасе:
Концерт ха-мол; Ј. Г. Линике: Концерт Ге-дур; К. В. Глук: Концерт Ге-дур; М. Хајдн:
Концерт Де-дур; А. Е. М. Гретри: Концерт Це-дур; К. Ф. Абел: Концерт Це-дур; и друга
дела сличне тежине и садржаја

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонске вежбе

Циљеви - садржаји
- развој технике
дисања
- развој
функционалне и
флексибилне
амбажуре

а) два пута прећи све лествице
б) на сваком часу практиковати по једну
тонску и техничку вежбу
в) две збирке етида
г) четири комада
д) шест соната и четири концерта
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. Једна дурска и једна молска лествица
2. Две етиде различитог карактера
3. Дело за извођење уз клавирску пратњу
( напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – флаута
II СШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, хармонија, историја музике,
музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотре, јавни наступи и годишњи испит.
Исходи – по нивоима
-правилно усвирава
за основни ниво:
инструмент пре
са правилном
сваког свирања, (на
техником дисања
часу, код куће, или
за средњи ниво:
пре јавног наступа)
са динамичким
кроз тонску вежбу
нијансирањем
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Наставна тема

2. Техничке вежбе

3. Лествице

4. Едите

5. Виртуозни комад
626

Циљеви - садржаји
- обликовање тона

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
са контролисаним
вибратом
- развој технике
- свира техничку
за основни ниво:
прстију
вежбу,као саставни
у лаганом темпу и
- развој технике
део усвиравања
уз помоћ
језика
инструмента.
наставника при
решавању техничких
захтева
за средњи ниво:
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
- развој технике
- свира напамет све
за основни ниво:
дисања
дурске и молске
ММ = 108
- развој технике
скале у разлагању, са за средњи ниво:
прстију
разложеним
ММ = 112- 116
- развој технике
трозвуцима,
за напредни ниво:
језика
доминантним и
ММ = 116- 126
- кординација језик- умањеним
прсти
четворозвуцима,
кроз две октаве у
свим
артикулацијама, у
шеснаестинама
- овладавање
- самостално вежба
за основни ниво:
самосталног
- препознаје и
у лаганом темпу, са
вежбања
примењује стечено
тачним нотним
- решавање техничко знање
текстом
тонских захтева у
- свира етиду из нота за средњи ниво:
етиди
постујући задате
- примена стеченог
артикулације и
знања на новом
динамику
музичком матерјалу
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
- развој ка основним - свира виртуозни
за основни ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

6. Соната

- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

7. Концерт

- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

Исходи – по нивоима
комад уз клавирску
из нота у лаганом
пратњу
темпу, са тачним
- самостално се
нотним текстом
штимује
за средњи ниво:
-тачно интонира
из нота, у умереном
- учествује на
темпу, постујући
јавним наступима
задате артикулације
и динамику
за напредни ниво:
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције
- поштује
за основни ниво:
договорена правила у лаганом темпу, са
понашања при
тачним нотним
слушању и извођењу текстом
цикличног дела
за средњи ниво:
- свира сонату уз
у умереном темпу,
клавирску пратњу
постујући задате
артикулације и
динамику
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
композиције
- поштује
за основни ниво:
договорена правила из нота у лаганом
понашања при
темпу, са тачним
слушању и извођењу нотним текстом
цикличног дела
за средњи ниво:
- свира концерт уз
из нота, у умереном
клавирску пратњу
темпу, постујући
задате артикулације
и динамику
за напредни ниво:
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције

Литература:
ТОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ:
М. Моис: О звучности; Љ. Димитријевић: Тонске вежбе од 10 до 15; Ј. Ердег: Техничке
вежбе II свеска ; Тафанел-Гобер: Техничке вежбе од 8 до 17; Љ. Димитријевић: Вежбе за
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легато ; М. А. Рајхерт: Дневне вежбе ор. 5
ЕТИДЕ :
Тафанел-Гобер: 24 прогресивне етиде; Е. Келер: 25 романтичних етида ор. 66; Ј. Хекер: 24
етиде ор. 6; Г. Гариболди: Велике етиде у стилу ор. 134 и друге збирке етиде сличног
сарджаја и тежине
К0МПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
В. А. Моцарт: Соната Це-дур, КУ 14 бр. 5; Г. Ф. Хендл: Соната е-мол; Ј. С. Бах: Соната
Це-дур, Соната Е-дур; Г. Ф. Телеман: Свита а-мол; Г. Ф. Телеман: XII Фантазија за
флауту соло; Л. Ван Бетовен: Серенада оп. 8; Штамиц: Осам каприча за флауту соло Е.
Кронке: Свита за флауту соло оп. 175; Тобер: Успаванка оп. 46; Ф. Шопен: Варијације на
Росинијеву тему; Б. Мартину: Скерцо; А. Вивалди: Концерт Де-дур ор. 10 бр. 3; Ђ. Б.
Перголези: Концерт Ге-дур; Л. Бокерини: Концерт Де-дур ор, 27; Л. Хофман: Концерт
Де-дур; Ф. А. Реслер-Росети: Концерт Де-дур; З. Вауда: Ноктурно; З. Вауда: Снови за
флауту соло; З. Вауда: Естампа за флауту соло, и друга дела сличне тежине и садржаја
а) два пута прећи све лествице
б) на сваком часу практиковати по једну
тонску и техничку вежбу
в) две збирке етида
г) четири комада
д) шест соната и четири концерта
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. Једна дурска и једна молска лествица
2. Две етиде различитог карактера
3. Дело за извођење уз клавирску пратњу
( напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
628

Главни предмет – флаута
III СШ
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, хармонија, историја музике,
музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Смотре,јавни наступи и годишњи испит.

Начини провере:
Наставна тема
1. Тонске вежбе

2. Техничке вежбе

3. Лествице

4. Едите

Циљеви - садржаји
- развој технике
дисања
- развој
функционалне и
флексибилне
амбажуре
- обликовање тона

Исходи – по нивоима
-правилно усвирава
за основни ниво:
инструмент пре
са правилном
сваког свирања, (на
техником дисања
часу, код куће, или
за средњи ниво:
пре јавног наступа)
са динамичким
кроз тонску вежу
нијансирањем
за напредни ниво:
са контролисаним
вибратом
- развој технике
- свира техничку
за основни ниво:
прстију
вежбу,као саставни
у лаганом темпу и
- развој технике
део усвиравања
уз помоћ
језика
инструмента.
наставника при
решавању техничких
захтева
за средњи ниво:
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
- развој технике
- свира напамет све
за основни ниво:
дисања
дурске и молске
ММ = 120
- развој технике
скале у разлагању, са за средњи ниво:
прстију
разложеним
ММ = 126
- развој технике
трозвуцима,
за напредни ниво:
језика
доминантним и
ММ = 132
- кординација језик- умањеним
прсти
четворозвуцима,
кроз две октаве у
свим
артикулацијама, у
шеснаестинама
- овладавање
- самостално вежба
за основни ниво:
самосталног
- препознаје и
у лаганом темпу, са
вежбања
примењује стечено
тачним нотним
- решавање техничко знање
текстом
тонских захтева у
- свира етиду из нота за средњи ниво:
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Наставна тема

5. Виртуозни комад

6. Соната,Свита

7. Концерт

630

Циљеви - садржаји
етиди
- примена стеченог
знања на новом
музичком матерјалу

Исходи – по нивоима
постујући задате
артикулације и
динамику
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
- развој ка основним - свира виртуозни
за основни ниво:
одликама стилских
комад уз клавирску
из нота у лаганом
епоха којима може
пратњу
темпу, са тачним
да прилагоди
- самостално се
нотним текстом
сопствену
штимује
за средњи ниво:
индивидуалност
-тачно интонира
из нота, у умереном
- развој ученика ка
- учествује на
темпу, постујући
солистичком,
јавним наступима
задате артикулације
камерном и
и динамику
оркестарском
за напредни ниво:
извођењу
напамет и
- музички бонтон
поштујући све
задате параметре
композиције
- развој ка основним - поштује
за основни ниво:
одликама стилских
договорена правила у лаганом темпу, са
епоха којима може
понашања при
тачним нотним
да прилагоди
слушању и извођењу текстом
сопствену
цикличног дела
за средњи ниво:
индивидуалност
- свира сонату или
у умереном темпу,
- развој ученика ка
свиту уз клавирску
постујући задате
солистичком,
пратњу
артикулације и
камерном и
динамику
оркестарском
за напредни ниво:
извођењу
поштујући све
- музички бонтон
задате параметре
композиције
- развој ка основним - поштује
за основни ниво:
одликама стилских
договорена правила из нота у лаганом
епоха којима може
понашања при
темпу, са тачним
да прилагоди
слушању и извођењу нотним текстом
сопствену
цикличног дела
за средњи ниво:
индивидуалност
- свира концерт уз
из нота, у умереном
- развој ученика ка
клавирску пратњу
темпу, постујући
солистичком,
задате артикулације
камерном и
и динамику
оркестарском
за напредни ниво:
извођењу
напамет и
- музички бонтон
поштујући све
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
задате параметре
композиције

Литература:
ТОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ВЕЖВЕ:
М. Моис: Техничке студије и вежбе; М. Моис: Скале и арпеђа; М. Моис: Школа
артикулације; Ј. Ердег: Техничке вежбе III свеска
ЕТИДЕ:
Т. Бем: 24 каприча ор. 26; Б. Фирстенау: 24 етиде ор. 125; Ф. Шиндлер: 24 Бахове студије;
Е. Келер: Етиде ор. 33 III свеска; и друге збирке етида сличног садржаја и тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
В.А. Моцарт: Рондо Де-дур; В. А. Моцарт: Концерт Це-дур; Ј. С. Бах: Соната е-мол; К. Ф.
Е. Бах: Соната а-мол за флауту соло; М. Маре: „Лудости Шпаније" за флауту соло; М.
Кронке: Свита у старом стилу оп. 81; Ф. Шуберт: Интродукција, Тема и Варијације оп. 1;
К. Сен-Санс: „Оделет" ; М. Блаве: Концерт а-мол; Ф. Девијен: Концерт Ге-дур; К.
Штамиц: Концерт Ге-дур ор. 29; В. Блодек: Концерт Де-дур; К. Дебиси: Сирингс за
флауту соло; Ж. Ибер: Комад за флауту соло; А. Онегер: „Игра козе" за флауту соло; М.
Живковић: Свита у класичном стилу оп. 4; и друга дела сличне тежине и садржаја

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:

а) четири пута прећи све лествице
б) на сваком часу практиковати по једну
тонску и техничку вежбу
в) две збирке етида
г) четири сонате или свите
д) пет комада
ђ) три концерта
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. Једна дурска и једна молска лествица
2. Две етиде различитог карактера
3. Дело за извођење уз клавирску пратњу
( напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Главни предмет – флаута
IV СШ
индивидуални
99
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Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Тонске вежбе

2. Техничке вежбе

3. Лествице

632

Циљеви - садржаји
- развој технике
дисања
- развој
функционалне и
флексибилне
амбажуре
- обликовање тона

3
45 минута
солфеђо, хармонија, историја музике,
музички облици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Смотре,јавни наступи и годишњи испит.

Исходи – по нивоима
-правилно усвирава
за основни ниво:
инструмент пре
са правилном
сваког свирања, (на
техником дисања
часу, код куће, или
за средњи ниво:
пре јавног наступа)
са динамичким
кроз тонску вежу
нијансирањем
за напредни ниво:
са контролисаним
вибратом
- развој технике
- свира техничку
за основни ниво:
прстију
вежбу,као саставни
у лаганом темпу и
- развој технике
део усвиравања
уз помоћ
језика
инструмента.
наставника при
решавању техничких
захтева
за средњи ниво:
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
- развој технике
- свира све дурске и за основни ниво:
дисања
молске скале у
ММ = 126
- развој технике
разлагању са
за средњи ниво:
прстију
разложеним
ММ = 132
- развој технике
трозвуцима,
за напредни ниво:
језика
доминантним и
ММ= 138 - 144
- кординација језик- умањеним
прсти
четворозвуцима,
кроз две октаве у
свим
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Едите

5. Виртуозни комад

6. Соната

7. Концерт

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
артикулецијама, у
шеснаестинама
- овладавање
- самостално вежба
за основни ниво:
самосталног
- препознаје и
у лаганом темпу, са
вежбања
примењује стечено
тачним нотним
- решавање техничко знање
текстом
тонских захтева у
- свира етиду из нота за средњи ниво:
етиди
постујући задате
- примена стеченог
артикулације и
знања на новом
динамику
музичком матерјалу
за напредни ниво:
поштујући све
задате параметре
- развој ка основним - свира виртуозни
за основни ниво:
одликама стилских
комад уз клавирску
из нота у лаганом
епоха којима може
пратњу
темпу,са тачним
да прилагоди
- самостално се
нотним текстом
сопствену
штимује
за средњи ниво:
индивидуалност
-тачно интонира
из нота, у умереном
- развој ученика ка
- учествује на
темпу,постујући
солистичком,
јавним наступима
задате артикулације
камерном и
и динамику
оркестарском
за напредни ниво:
извођењу
напамет и
- музички бонтон
поштујући све
задате параметре
композиције
- развој ка основним - поштује
за основни ниво:
одликама стилских
договорена правила у лаганом темпу, са
епоха којима може
понашања при
тачним нотним
да прилагоди
слушању и извођењу текстом
сопствену
цикличног дела
за средњи ниво:
индивидуалност
- свира сонату соло и у умереном темпу,
- развој ученика ка
уз клавирску пратњу постујући задате
солистичком,
артикулације и
камерном и
динамику
оркестарском
за напредни ниво:
извођењу
поштујући све
- музички бонтон
задате параметре
композиције
- развој ка основним - поштује
за основни ниво:
одликама стилских
договорена правила из нота у лаганом
епоха којима може
понашања при
темпу, са тачним
да прилагоди
слушању и извођењу нотним текстом
сопствену
цикличног дела
за средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

Исходи – по нивоима
- свира концерт уз
из нота, у умереном
клавирску пратњу
темпу, постујући
задате артикулације
и динамику
за напредни ниво:
напамет и
поштујући све
задате параметре
композиције

Литература:
ТОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ:
М. Моис: Механизам – Хроматизам; М. Моис: Дневне вежбе; Ј. Ердег: Техничке вежбе,
IV свеска
ЕТИДЕ:
В. Де Микелис: 24 етиде ор. 25; Е. Келер: 30 виртуозних етида ор. 75; Тафанел-Гобер: 12
великих виртуозних етида; Ј. Андерсен: 24 етиде ор. 15, и друге збирке етида сличног
садржаја и тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
Ј. С. Бах: Соната ха-мол Ј. С. Бах: Партита а-мол за флауту соло; А. Ф. Доплер: Фантазија
оп. 26; Г. Форе: Фантазија оп. 79; Ж. И: Фантазија; Ж. Енеску: Кантабиле и Престо; Ф.
Гобер: Ноктурно и Алегро скерцандо; А. Вебер: Скерцето; С. Шаминад: Кончертино оп.
107; Ј. Ј. Кванц: Концерт Ге-дур; В.А. Моцарт: Концерт Де-дур КУ 314; В. А. Моцарт:
Концерт Ге-дур КУ 315; К. Рајнеке: Концерт Де-дур; Ј. Ривије: Концерт; Д. Деспић:
Партита ор. 60 за флауту соло; П. Озгијан: Концертантна свита, и друга дела сличне
тежине и садржаја

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:
Јавни наступи:
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а) четири пута прећи све лествице
б) на сваком часу практиковати по једну
тонску и техничку вежбу
в) две збирке етида
г) две сонате
д) четири комада
ђ) два концерта
Није обавезна, али се може одржати (на
основу договора на активу) једна до две
смотре у току школске године у виду
техничке провере
1. Једна етида виртуозног карактера
2. Комад виртуозног карактера
3. Концерт (програм се изводи напамет)
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.22. Кларинет
Главни предмет – кларинет

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

први разред
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. СКАЛЕ

2. ЕТИДЕ

Циљеви садржаји
 Редовно вежба
скале до висине
тона ге3
 Развија
моторичку
флексибилност
 Подједнако
успешно
користи леву и
десну руку





Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност
у оквиру
савладаног
опсега
Примењује
различите

Исходи – по нивоима








Свираће све
дурске и молске
лествице са
трозвуцима,
доминантним и
умањеним
септакордима
Свираће све
лествице
разложено у
осминама и
шеснаестинама:
секунде, терце,
октаве, тонични
трозвук,
доминантни и
умањени
септакорд.
Изводиће
правилно
техничке и
тонске вежбе
Пратиће развој
сопствене
координације и
моторике кроз
свирање
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за основни ниво:
Свираће скале у
споријем темпу са
разлагањем.
за средњи ниво:
Свираће скале у
умереном темпу, са
терцама и разлагањем.
за напредни ниво:
Свираће скале у пуном
опсегу у брзом темпу,
разложено у осминама
и шеснаестинама:
секунде, терце, октаве,
тонични трозвук,
доминантни и умањени
септакорд
за основни ниво:
Свираће етиде у
споријем темпу.
за средњи ниво:
Свираће етиде у
умереном темпу
поштујући динамичке
ознаке
за напредни ниво:
635
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Наставна тема

3. КОМАДИ

Циљеви садржаји
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева
приликом
свирања
 Самостално
вежба












4. КОНЦЕРТ
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Свира комаде
уз клавирску
пратњу,
напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ
Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
Изводи
композицију у
стилу епохе и
композитора
Свира концерт
уз клавирску
пратњу
Развија музичку
креативност и

Исходи – по нивоима
Свираће тонски и
технички захтевне
етиде у брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо уз
коришћење
метронома.Самостално
ће уочити и решити
музичке и техничке
проблеме у вежбању.


Свираће
композиције уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће комаде из нота
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за средњи ниво:
Свираће комаде
напамет уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
комаде, напамет на
јавном наступу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора



Свираће
концерт уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће концерт у
споријем темпу уз
комуникацију са
корепетитором кроз
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
естетски
сензибилитет
 Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ
 Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
 Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
 Изводи концерт
у стилу епохе и
композитора

Исходи – по нивоима
музику, први став
за средњи ниво:
Свираће концерт у
умереном темпу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први и други
став
за напредни ниво:
Свираће концерт,
напамет на јавном
наступу уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора

Литература:
- Клозе: I свеска
- Лефевр: Методо I
- Бруно Брун: Школа за кларинет број 3
- Л. Видеман: IV свеска
- Гомабо: 21 капричо
- Бруно Брун: Избор малих комада
- Штамиц: Концерт Бе - дур
Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:

- 3 комада
- Штамиц: Концерт Бе - дур
- Једна дурска и једна молска скала кроз
три октаве са трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом
- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу напамет
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Главни предмет – кларинет

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

други разред
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.

2.

СКАЛЕ

ЕТИДЕ

Циљеви садржаји
 Редовно вежба
скале до висине
тона ге3
 Развија
моторичку
флексибилност
 Подједнако
успешно
користи леву и
десну руку
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Исходи – по нивоима




Свираће све
дурске и молске
лествице са
трозвуцима,
доминантним и
умањеним
септакордима
Свираће све
лествице
разложено у
осминама и
шеснаестинама:
секунде, терце,
октаве, тонични
трозвук,
доминантни и
умањени
септакорд.
Изводиће
правилно
техничке и
тонске вежбе
Пратиће развој
сопствене
координације и
моторике кроз
свирање

за основни ниво:
Свираће скале у
споријем темпу са
разлагањем.
за средњи ниво:
Свираће скале у
умереном темпу, са
терцама и разлагањем.
за напредни ниво:
Свираће скале у пуном
опсегу у брзом темпу,
разложено у осминама
и шеснаестинама:
секунде, терце, октаве,
тонични трозвук,
доминантни и умањени
септакорд

за основни ниво:
Развија тонску

Свираће етиде у
стабилност и
споријем темпу.
моторичку
за средњи ниво:
флексибилност
Свираће етиде у
у оквиру

умереном темпу
савладаног
поштујући динамичке
опсега
ознаке
Примењује
за напредни ниво:
различите
Свираће тонски и
начине
технички захтевне
решавања
етиде у брзом темпу,
техничких и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3.

КОМАДИ

Циљеви садржаји
музичких
захтева
приликом
свирања
 Самостално
вежба












4.

КОНЦЕРТ






Свира комаде
уз клавирску
пратњу,
напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ
Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
Изводи
композицију у
стилу епохе и
композитора
Свира концерт
уз клавирску
пратњу
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и

Исходи – по нивоима
поштујући ознаке за
динамику и темпо уз
коришћење
метронома.Самостално
ће уочити и решити
музичке и техничке
проблеме у вежбању.


Свираће
композиције уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће комаде из нота
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за средњи ниво:
Свираће комаде
напамет уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
комаде, напамет на
јавном наступу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора



Свираће
концерт уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће концерт у
споријем темпу уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први став
за средњи ниво:
Свираће концерт у
умереном темпу уз
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Наставна тема

Циљеви садржаји
оспособљен за
самостални
јавни наступ
 Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
 Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
 Изводи концерт
у стилу епохе и
композитора

Исходи – по нивоима
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први и други
став
за напредни ниво:
Свираће концерт,
напамет на јавном
наступу уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора

Литература:
- Клозе: I и II свеска
- Жан Жан: I свеска
- Лефевр: III свеска
- Бруно Брун: IV свеска
- Вагнер: Адађо
- Пјерне: Канцонета
- Фибих: Селанка
- К.М. в Вебер: Варијације
- Хофмаестер: Концерт у Бе - дуру
Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
640

- 3 комада
- Хофмаестер: Концерт у Бе - дуру
- Једна дурска и једна молска скала кроз
три октаве са трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом
- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу напамет
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године

Главни предмет – кларинет
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:

трећи разред
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.

2.

СКАЛЕ

ЕТИДЕ

Циљеви садржаји
 Редовно вежба
скале до висине
тона а3
 Развија
моторичку
флексибилност
 Подједнако
успешно
користи леву и
десну руку





Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност
у оквиру
савладаног
опсега
Примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких

Исходи – по нивоима








Свираће све
дурске и молске
лествице са
трозвуцима,
доминантним и
умањеним
септакордима
Свираће све
лествице
разложено у
осминама и
шеснаестинама:
секунде, терце,
октаве, тонични
трозвук,
доминантни и
умањени
септакорд.
Изводиће
правилно
техничке и
тонске вежбе
Пратиће развој
сопствене
координације и
моторике кроз
свирање
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за основни ниво:
Свираће скале у
споријем темпу са
разлагањем.
за средњи ниво:
Свираће скале у
умереном темпу, са
терцама и разлагањем.
за напредни ниво:
Свираће скале у пуном
опсегу у брзом темпу,
разложено у осминама
и шеснаестинама:
секунде, терце, октаве,
тонични трозвук,
доминантни и умањени
септакорд
за основни ниво:
Свираће етиде у
споријем темпу.
за средњи ниво:
Свираће етиде у
умереном темпу
поштујући динамичке
ознаке
за напредни ниво:
Свираће тонски и
технички захтевне
етиде у брзом темпу,
поштујући ознаке за
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Наставна тема

3.

КОМАДИ

Циљеви садржаји
захтева
приликом
свирања
 Самостално
вежба












4.

КОНЦЕРТ
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Свира комаде
уз клавирску
пратњу,
напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ
Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
Изводи
композицију у
стилу епохе и
композитора
Свира концерт
уз клавирску
пратњу
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и

Исходи – по нивоима
динамику и темпо уз
коришћење
метронома.Самостално
ће уочити и решити
музичке и техничке
проблеме у вежбању.


Свираће
композиције уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће комаде из нота
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за средњи ниво:
Свираће комаде
напамет уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
комаде, напамет на
јавном наступу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора



Свираће
концерт уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће концерт у
споријем темпу уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први став
за средњи ниво:
Свираће концерт у
умереном темпу уз
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
оспособљен за
самостални
јавни наступ
 Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
 Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
 Изводи концерт
у стилу епохе и
композитора

Исходи – по нивоима
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први и други
став
за напредни ниво:
Свираће концерт,
напамет на јавном
наступу уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора

Литература:
- Ул: I свеска
- Жан Жан: I и II свеска
- Блат: 12 каприча
- Крепш: 350 етида
- Перминов: Балада
- К.М. Вебер: Кончертино
- Штамиц: Концерт у Ес - дуру
- Крамарж: Концерт у Ес - дуру
Обавезни минимум програма:

Испит:

Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

- 2 комада
- Крамарж: Концерт у Ес - дуру
- Једна дурска и једна молска скала кроз
три октаве са трозвуком, доминантним и
умањеним септакордом
- Две етиде различитог карактера
- Комад уз клавирску пратњу напамет
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године
Главни предмет – кларинет
четврти разред
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индивидуални
99
3
45 минута
солфеђо
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи, смотра

Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.

2.

СКАЛЕ

ЕТИДЕ

Циљеви садржаји
 Редовно вежба
скале до висине
тона а3
 Развија
моторичку
флексибилност
 Подједнако
успешно
користи леву и
десну руку
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Развија тонску
стабилност и
моторичку
флексибилност
у оквиру
савладаног
опсега
Примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева
приликом

Исходи – по нивоима








Свираће све
дурске и молске
лествице са
трозвуцима,
доминантним и
умањеним
септакордима
Свираће све
лествице
разложено у
осминама и
шеснаестинама:
секунде, терце,
октаве, тонични
трозвук,
доминантни и
умањени
септакорд.
Изводиће
правилно
техничке и
тонске вежбе
Пратиће развој
сопствене
координације и
моторике кроз
свирање

за основни ниво:
Свираће скале у
споријем темпу са
разлагањем.
за средњи ниво:
Свираће скале у
умереном темпу, са
терцама и разлагањем.
за напредни ниво:
Свираће скале у пуном
опсегу у брзом темпу,
разложено у осминама
и шеснаестинама:
секунде, терце, октаве,
тонични трозвук,
доминантни и умањени
септакорд
за основни ниво:
Свираће етиде у
споријем темпу.
за средњи ниво:
Свираће етиде у
умереном темпу
поштујући динамичке
ознаке
за напредни ниво:
Свираће тонски и
технички захтевне
етиде у брзом темпу,
поштујући ознаке за
динамику и темпо уз
коришћење
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3.

КОМАДИ

Циљеви садржаји
свирања
 Самостално
вежба












4.

КОНЦЕРТ






Свира комаде
уз клавирску
пратњу,
напамет
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ
Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
Изводи
композицију у
стилу епохе и
композитора
Свира концерт
уз клавирску
пратњу
Развија музичку
креативност и
естетски
сензибилитет
Ученик је
мотивисан и
оспособљен за
самостални
јавни наступ

Исходи – по нивоима
метронома.Самостално
ће уочити и решити
музичке и техничке
проблеме у вежбању.


Свираће
композиције уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће комаде из нота
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за средњи ниво:
Свираће комаде
напамет уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику
за напредни ниво:
Свираће самостално
комаде, напамет на
јавном наступу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора



Свираће
концерт уз
клавирску
пратњу

за основни ниво:
Свираће концерт у
споријем темпу уз
комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први став
за средњи ниво:
Свираће концерт у
умереном темпу уз
самостално вредновање
техничке
припремљености и
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Наставна тема

Циљеви садржаји
 Самостално
исправља
интонацију у
току свирања
 Испољава
креативност у
области
музичке
фантазије и
естетике
 Изводи концерт
у стилу епохе и
композитора

Исходи – по нивоима
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, први и други
став
за напредни ниво:
Свираће концерт,
напамет на јавном
наступу уз самостално
вредновање техничке
припремљености и
емоционалног утицаја,
уз комуникацију са
корепетитором кроз
музику, у стилу епохе и
композитора

Литература:
- Ул: II свеска, 48 етида
- Кавалин: 30 каприча
- Ђанијери: 12 етида
- Жан Жан: II и III свеска
- К. М. фон Вебер: Кончертино
- А. Рабо: Конкурсни соло
- Перминов: Балада
- Бонард: Рондо
- Бруно Брун: Минијатуре
- К. М. фон Вебер: Концерт у Еф молу
- К. М. фон Вебер: Концерт у Ес дуру
- В. А. Моцарт: Концерт у А дуру
- К. Сен Санс: Соната
- Данци: Соната
- Гобер: Фантазија
Обавезни минимум програма:
Испит:
Јавни наступи:
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- Једно виртуозно дело
- Један концерт
- Једна етида
- Једно виртуозно дело
- Један концерт
Обавезна су два јавна наступа у току
школске године
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6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.23. Труба
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
Циљеви - садржаји
1. Техника свирања Развијање и
надградња основе
трубе
кроз њихову
примену у технички
сложенијим
захтевима.
- Развијање и
очување нон преса и
ширењеопсега
- Развој
усавршавања
свирања интервала
- Контрола тона у
шеснаестинкама и
секстолама
- Контрола
квалитета тона код
акцента у легату и
код мартелата
- Контрола тона у
ppp и fff
- Развој на извођењу
легато интервала до
дуодециме
2. Етиде

Рад на култивисању

Главни предмет – труба
први
Индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Исходи – по нивоима
- Ученик
за основни ниво:
надограђује
Ученик примењује
постојећу технику
напреднију технику
свирања са
свирања уз помоћ
сложенијим
наставника и изводи
техникама свирања; напредни програм;
- Контролише
за средњи ниво:
квалитет тона и
Ученик примењује
опсег самостално;
напреднију технику
свирања уз помоћ
наставника и изводи
напредни програм;
Свестан је својих
недостатака
интензивно ради на
побољшању;
за напредни ниво:
Ученик примењује
напреднију технику
свирања без помоћи
наставника и изводи
напредни програм;
Свестан када
погреши и дискутује
о начину
побољшања;
Ученик изводи дату за основни ниво:
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Наставна тема

3. Комади

4. Лествице и
трозвуци
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Циљеви - садржаји
тона - интонација,
динамика контрола, развој,
нијансирање.
Рад на развијању
контролисане
технике прстију.

Исходи – по нивоима
техничко мелодијску у лаганом темпу и
вежбу са правилном уз помоћ
артикулацијом,
наставника при
интонацијом,
решавању техничких
динамиком као и
захтева
синхронизацијом
за средњи ниво:
прстију и језика;
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
- развој ка основним Ученик поштује
за основни ниво:
одликама стилских
договорена правила у лаганом темпу, са
епоха којима може
понашања при
тачним нотним
да прилагоди
слушању и извођењу текстом
сопствену
цикличног дела;
за средњи ниво:
индивидуалност
- свира комад уз
у умереном темпу,
- развој ученика ка
клавирску пратњу;
постујући задате
солистичком,
Штимује
артикулације и
камерном и
инструмент и сам
динамику
оркестарском
задаје ритам;
за напредни ниво:
извођењу
У задатом темпу,
- музички бонтон
поштујући све
задате параметре
композиције
Извођење дурских и Ученик ће изводити за основни ниво:
молских лествица у
дурске и молске
Изводиће лествице у
обиму дуодециме
лествице у обиму до споријем темпу са
или две октаве дуодециме или две
разложеним
према
октаве. Разложене
трозвуцима и
могућностима
трозвуке и
четворозвуцима;
ученика.
четворозвуке са
за средњи ниво:
- Тонични трозвуци
доминантним
Изводиће лествице у
и доминантни
трозвуцима;
умереном темпу са
септакорди у
разложеним
лаганим
трозвуцима и
шеснаестинама четворозвуцима за
напамет.
напредни ниво:
Изводиће лествице у
бржем темпу са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима

Литература:
А. Стрнад: II свеска за средњу школу - од бр. 1 - 15 Ј. Арбан: Вежбе за хроматику Ј.
Арбан: Разложени дур тоналитети Ј. Арбан: Вежбе за легато Ђ. Тошић: I свеска етида
Зигмунд Херинг: Књига III - прогресивни трубач П. Клодонир: 20 малих етида Зигмунд
Херинг: 32 етиде - од 1 - 12
И друге етиде сличног карактера и тежине по избору наставника
КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ Коган: Концерт
П. И. Чајковски: Наполитанска игра С. Болотин: Лаке мелодије - избор Шварц: Романса
Г. Ф. Хендл: Соната у Еф-дуру (обрада Жан Тилде) Ј. Ед. Бара: Оријентал Ђ. Тошић:
Обраде Мокрањца
И неки други комад или концерт сличног карактера и тежине

Обавезни минимум програма:
Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

а) две различите школе етида;
б) три комада;
в) једно домаће дело.
/
-Једна дурска и једна молска скала;
-Једна етида са умереним техничким
захтевима;
-Једна мелодијска етида;
-Једна композиција са клавиром.
КОМПОЗИЦИЈА СА КЛАВИРОМ СЕ
СВИРА НАПАМЕТ
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Главни предмет – труба
други
Индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит
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Наставна тема
Циљеви - садржаји
1. Техника свирања Развијање и
надградња основе
трубе
кроз њихову
примену у технички
сложенијим
захтевима.
- Развијање и
очување нон преса и
ширењеопсега
- Развој
усавршавања
свирања интервала
- Контрола тона у
шеснаестинкама и
секстолама
- Контрола
квалитета тона код
акцента у легату и
код мартелата
- Контрола тона у
ppp и fff
- Развој на извођењу
легато интервала до
дуодециме
2. Етиде
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Рад на култивисању
тона - интонација,
динамика контрола, развој,
нијансирање.
Рад на развијању
контролисане
технике прстију.

Исходи – по нивоима
- Ученик
за основни ниво:
надограђује
Ученик примењује
постојећу технику
напреднију технику
свирања са
свирања уз помоћ
сложенијим
наставника и изводи
техникама свирања; напредни програм;
- Контролише
за средњи ниво:
квалитет тона и
Ученик примењује
опсег самостално;
напреднију технику
свирања уз помоћ
наставника и изводи
напредни програм;
Свестан је својих
недостатака
интензивно ради на
побољшању;
за напредни ниво:
Ученик примењује
напреднију технику
свирања без помоћи
наставника и изводи
напредни програм;
Свестан када
погреши и дискутује
о начину
побољшања;
Ученик изводи дату за основни ниво:
техничко мелодијску у лаганом темпу и
вежбу са правилном уз помоћ
артикулацијом,
наставника при
интонацијом,
решавању техничких
динамиком као и
захтева
синхронизацијом
за средњи ниво:
прстију и језика;
у задатом темпу,и уз
делимичну помоћ
наставника при
решавању техничких
захтева
за напредни ниво:
са свим задатим
параметрима темпа,
артикулације,
динамике
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
3. Комади

Циљеви - садржаји
- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

4. Лествице и
трозвуци

Извођење дурских и
молских лествица у
обиму дуодециме
или две октаве према
могућностима
ученика.
- Тонични трозвуци
и доминантни
септакорди у
лаганим
шеснаестинама напамет.

Исходи – по нивоима
Ученик поштује
за основни ниво:
договорена правила у лаганом темпу, са
понашања при
тачним нотним
слушању и извођењу текстом
цикличног дела;
за средњи ниво:
- свира комад уз
у умереном темпу,
клавирску пратњу;
постујући задате
Штимује
артикулације и
инструмент и сам
динамику
задаје ритам;
за напредни ниво:
У задатом темпу,
поштујући све
задате параметре
композиције
Ученик ће изводити за основни ниво:
дурске и молске
Изводиће лествице у
лествице у обиму до споријем темпу са
дуодециме или две
разложеним
октаве. Разложене
трозвуцима и
трозвуке и
четворозвуцима;
четворозвуке са
за средњи ниво:
доминантним
Изводиће лествице у
трозвуцима;
умереном темпу са
разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима за
напредни ниво:
Изводиће лествице у
бржем темпу са
разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима

Литература:
Ђ. Тошић: II и III свеска етида Ј. Арбан: Хроматске триоле
Ј. Арбан: Предвежбе за вежбе са украсима - страна 81 ком- плетне методе
Ј. Арбан: Вежбе за легата
Ј. Арбан: Вежбе за дупли и трипли језик
З. Херинг: 32 етиде - од бр. 2 - 22
З. Херинг: Четврта књига
П. Клодомир: 12 карактеристичних етида
Крпаров: Етиде - од бр. 1 – 9
Купрински: Каватина К. Шван: Соната за трубу и клавир Г. Бали: Анданте и Алегро Г. Ф.
Хендл: Арија и Варијација М. Силвански: Концерт за трубу и клавир И други комад
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сличне тежине или лакши став неке цикличне композиције по избору наставника.

а) обрадити две различите школе етида;
б) четири комада;
в) једну лакшу цикличну композицију;
г) један став концерта.
/
-Једна дурска и једна молска скала по
програму;
-Две етиде различитог карактера;
-Комад са клавиром.
КОМАД СА КЛАВИРОМ СЕ СВИРА
НАПАМЕТ.
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Обавезни минимум програма:
Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Етиде

652

Циљеви - садржаји
Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
боље технике
дисања,

Главни предмет – труба
трећи
Индивидуални
105
3
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Исходи – по нивоима
Интерпретира дату
за основни ниво:
композицију тачно,
са тачним тоновима
ритмично и у датом
и правилном
темпу са тачном
техником свирања
динамиком и
уз помоћ
артикулацијом
наставника
за средњи ниво:
са тачним тоновима
и артикулацијом уз
помоћ наставника;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Комади

4. Лествице и
трозвуци

Циљеви - садржаји
координације
прстију и језика,
динамике и
регистара у складу
са датом етидом;
Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике и
регистара у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Извођење дурских и
молских лествица у
обиму дуодециме
или две октаве према
могућностима
ученика.
- Тонични трозвуци
и доминантни
септакорди у
лаганим
шеснаестинама напамет.

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
са тачним тоновима
и артикулацијом и
динамиком, без
помоћи наставника;
Ученик поштује
за основни ниво:
договорена правила
у лаганом темпу, са
понашања при
тачним нотним
слушању и извођењу
текстом
цикличног дела;
за средњи ниво:
- свира комад уз
у умереном темпу,
клавирску пратњу;
постујући задате
Штимује инструмент
артикулације и
и сам задаје ритам;
динамику
за напредни ниво:
У задатом темпу,
поштујући све
задате параметре
композиције

Ученик ће изводити
дурске и молске
лествице у обиму до
дуодециме или две
октаве дуодециме или
две октаве - према
могућностима
ученика. Разложени
тонични, доминантни и умањени
четворозвуци у
шеснаестинама и
приступачним
артикулацијама.
Хроматска скала - све
напамет.приступачним
артикулацијама.
Хроматска скала - све
напамет.
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за основни ниво:
Изводиће лествице
у споријем темпу са
разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима;
за средњи ниво:
Изводиће лествице
у умереном темпу
са разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима у
шеснаестинама.
за напредни ниво:
Изводиће лествице
у бржем темпу са
разложеним
трозвуцима и
четворозвуцима у
шеснаестинама и
приступачним
артикулацијама у
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
складу са
могућностима
ученика.

Литература:
Вејивановски: Соната ге-мол Волф:
„Ростокер свита" Мартину: Сонатина Руњон: Први соло за конкурс Тиле: Мали концерт
за трубу Шају: Конкурски комад Куле: Соло за конкурс Ј. Бергманс: Ла Шенил
Шепелев: Скерцино И. Бобровски: Скерцино А. Скајо: Комад за конкурс А. Бокам:
Арлекинада
X. Бусер: Анданте и Скерцо
П. Мендез: Хота
Е. Мартен: Концертни рондо
Е. Бозас: Бадинаж
Л. ван Бетовен: Арија
А. Гедике: Концертна етида ор. 49
М. Балакирев: Грузинска песма
Баласањан: Концертне етиде - избор Л. Коган: Скерцо
Б. Марчелдо: Скерцандо
а) две различите школе етида;
б) три комада;
в) једну сонату или сонатину;
г) један концерт;
д) једно домаће дело.
/
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
СВИРА НАПАМЕТ.
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
654

Главни предмет – труба
четврти
Индивидуални
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Етиде

Циљеви - садржаји
Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената
- овладавање
самосталног
вежбања
- решавање
техничко
тонских захтева у
етиди

2. Комади

- примена стеченог
знања на новом
музичком матерјалу
- развој ка основним
одликама стилских
епоха којима може
да прилагоди
сопствену
индивидуалност
- развој ученика ка
солистичком,
камерном и
оркестарском
извођењу
- музички бонтон

99
3
45 минута
Солфеђо, теорија музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
испит

Исходи – по нивоима
Интерпретира дату
за основни ниво:
етиду правилно:
са тачним тоновима
- самостално вежба
и правилном
- препознаје и
техником свирања
примењује стечено
уз помоћ
знање
наставника
- свира етиду из нота
за средњи ниво:
- свира етиду напамет са тачним тоновима
и артикулацијом уз
помоћ наставника;
за напредни ниво:
са тачним тоновима
и артикулацијом и
динамиком, без
помоћи наставника;

Самостално изводи
виртуозни
комад уз клавирску
пратњу
- самостално се
штимује
-тачно интонира
- учествује на
јавним наступима
- Изводи програм
напамет;
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за основни ниво:
Изводиће
композицију из нота
у лаганом
темпу, са тачним
нотним текстом
за средњи ниво:
Изводиће
композицију из
нота, у умереном
темпу, постујући
задате артикулације
и динамику
за напредни ниво:
Изводиће
композицију
напамет и
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Лествице и
трозвуци

Извођење дурских и
молских лествица у
обиму дуодециме
или две октаве према
могућностима
ученика.
Све лествице и
трозвуци који су
обрађивани у
претходним
разредима;

Исходи – по нивоима
поштујући све
задате параметре
композиције
Ученик ће изводити
За основни ниво:
дурске и молске
Изводиће лествице
лествице у обиму до
са тачним тоновима
дуодециме или две
у лаганом темпу;
октаве дуодециме или За средњи ниво:
две октаве - према
Изводиће лествице
могућностима
и трозвуке у
ученика. Разложени
умереном темпу;
тонични, домиЗа напредни ниво:
нантни и умањени
Изводиће лествице
четворозвуци у
и трозвуке у бржем
шеснаестинама и
темпу са
приступачним
разложеним
артикулацијама.
трозвуцима;
Хроматска скала - све
напамет.приступачним
артикулацијама.
Хроматска скала - све
напамет.

Литература:
Стрнад: Етиде за средњу школу - од бр. 75 до краја Ј. Арбан: Етиде - од бр. 1 - 8
Шарли: 30 етиде - од бр. 1 - 10 Бич: Етиде - други део Ђ. Тошић: VI свеска Ђ. Тошић:
Нови звуци трубе
Бутри: Тромпетунија
М. Логар: Омладински концерт за Це трубу
ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Арутуњан: Концерт
Вигерт: Концерт Де-дур
Сен-Санс: Фантазија у ес-молу
Фиала: Кончертино ге-мол
Хумел: Концерт Ес-дур
Ј. Хајдн: Концерт Ес-дур
А. Моцарт: Мали концерт
Гедике: Концерт за трубу и оркестар Е. Порино: Кончертино
Ф. Депре: Кончертино Г. Делеруе: Кончертино Р. Буотри: Кончертино Ј. Ибо: Соната П.
Хиндемит: Соната Ј. М. Дефај: Сонатина
Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт бр. 2 (транскрипција Кр- парев)
Ј. Б. Арбан: Варијације на „Норму" од Белинија Ј. Б. Арбан: Карневал у Венецији
Шепелов: Скерцино
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6.Програми наставних предмета-средња школа
а) две различите школе етида;
б) два комада;
в) један став сонате;
г) један концерт;
д) једно домаће дело или дело словенског
аутора.
/
Једна етида цикличног карактера;
Концерт - најмање троставачни;
Комад виртуозног карактера;
Композиција југословенског или словенског
аутора;
Крањчевић-Тошић: Оркестарске студије.
ЈЕДНА КОМПОЗИЦИЈА ОД НАВЕДЕНИХ
СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ.
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

6.1.24. Соло певање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Вокализе

Циљеви - садржаји
Рад на
импостираном
певању,
покретљивости гласа
и изједначавању
регистара кроз
различите типове

Главни предмет – соло певање
први
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, историја музике,
страни језици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит
Исходи – по нивоима
Ученик пева
за основни ниво:
технички сложеније Правилно интонира
вокализe,
и тачно изговара
свесно примењује
текст
технику дисања и
овладава гласовном
за средњи ниво:
импостацијом
Ученик разуме
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
вокализа
Ученик развија
функцију
Овладавање
опсег и стиче већу
дијафрагме, апођа и
техником дисања и
покретљивост гласа резонатора
правилним певачким
Примењује основе
ставом
технике дисања и
правилно резонира
за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон и
примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању

2. Композиције
старих мајстора

3. Соло песме
романтичара
658

Оспособљавање
ученика за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са карактеристикама
певања барокне
музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Рад на украсима

Ученик изводи
барокне композиције
напамет уз пратњу
клавира

за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Успешно изводи
украсе
Оспособљавање
Ученик изводи
за основни ниво:
ученик за певање
композиције
Ученик пева
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
соло песама уз
пратњу клавира
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње

4. Композиције
домаћих аутора

Упознавање ученика
са вокалном
литературом
домаћих
композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

5. Композиције
словенских аутора

Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Рад на интонацији,
правилном изговору,
фразирању и
интерпретацији
Развијање навика
слушања вокалне
уметничке музике

Исходи – по нивоима
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа
Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
музике.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Литература:
ВОКАЛИЗЕ - из збирки: Конконе ор. 9, Лутген, Зајдлер, Вакаи, Априле, Мирзојева и
других збирки сличних извођачких захтева.
СТАРИ МАЈСТОРИ - Скарлати, Калдара, Перголези, Бонончини, Бенчини, Гаспарини,
Ђордано и други сличних извођачких захтева.
ПЕСМЕ - Шуберт, Шуман, Менделсон, Брамс
ЈУГОСЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Милојевић, Бинички, Христић, Маринковић и други
сличних извођачких захтева.
СЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Глинка, Хаце, Дворжак, Чајковски, Даргомижски и други
сличних извођачких захтева.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Вокализе

Циљеви - садржаји
Рад на

- шест вокализа
- четири стара мајстора
- две песме
- две композиције домаћих аутора
- две композиције словенских аутора
/
1) Две вокализе различитог карактера
2) Један стари мајстор
3) Једна песма композитора XIX века
4) Једна песма словенског или домаћег
аутора
Испитни програм се изводи напамет
обавезна два јавна наступа годишње

Главни предмет – соло певање
други
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, историја музике,
страни језици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит
Исходи – по нивоима
Ученик пева
за основни ниво:
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Наставна тема

2. Композиције
старих мајстора

662

Циљеви - садржаји
импостираном
певању,
покретљивости гласа
и изједначавању
регистара кроз
различите типове
вокализа
Овладавање
техником дисања и
правилним певачким
ставом

Оспособљавање
ученика за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са карактеристикама
певања барокне
музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Рад на украсима

Исходи – по нивоима
технички сложеније Правилно интонира
вокализe,
и тачно изговара
свесно примењује
текст
технику дисања и
овладава гласовном
за средњи ниво:
импостацијом
Ученик разуме
Ученик развија
функцију
опсег и стиче већу
дијафрагме, апођа и
покретљивост гласа резонатора
Примењује основе
технике дисања и
правилно резонира
за напредни ниво:
Ученик правилно
емитује тон и
примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Соло песме
романтичара

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Припрема ученика
за јавни наступ

4. Композиције
домаћих аутора

Упознавање ученика
са вокалном
литературом
домаћих
композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
нијансирање
Успешно изводи
украсе
Ученик изводи
за основни ниво:
композиције
Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
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Наставна тема

5. Композиције
словенских аутора

664

Циљеви - садржаји

Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Рад на интонацији,
правилном изговору,
фразирању и
интерпретацији
Развијање навика
слушања вокалне
уметничке музике

Исходи – по нивоима
и артикулацији

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
6. Оперска арија

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
музике.
Оспособљавање
Ученик се упознаје
за основни ниво:
ученика за извођење са оперском
Ученик пева
сложенијих вокално литературом и
композицију
инструменталних
појмом речитатива
интонативно тачно,
дела
Ученик савлађује
напамет уз пратњу
Упознавање ученика вокално сложенија
клавира и правилно
са стиловима
дела и упознаје се са изговара текст
музичког дела, епохе различитим
и композитора
интерпретацијама у
за средњи ниво:
Рад на правилном
зависности од епохе Ученик пева
изговору и
композицију
разумевању текста
поштујући динамику
Рад на динамици ,
и артикулацији
фразирању,
Зна да наброји
интерпретацији и
карактеристике
елементима глуме
епохе и важније
Свесна примена
композиторе
вокалне технике и
стварање певачких
за напредни ниво:
навика
Разуме значење
текста и тумачи га
водећи рачуна о
сценском наступу

Литература:
ВОКАЛИЗЕ - из збирки Конконе ор. 9, Конконе ор. 12, Лутген, Маркези, Бордоњи,
Пановка и других збирки сличних извођачких захтева
СТАРИ МАЈСТОРИ - Хендл, Глук, Паизијело, Дуранте, Кавали, Скарлати, Мартини,
Марчело, Персел и други сличних извођачких захтева
КОМПОЗИТОРИ XIX ВЕКА - Шуберт, Шуман, Брамс, Менделсон, Лист, Берлиоз,
Дебиси и други сличних извођачких захтева
ЈУГОСЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Коњовић, Христић, Милојевић, Маринковић, З.
Јовановић, К. Бабић и други сличних извођачких захтева
СЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Рахмањинов, Чајковски, Глинка, Римски-Корсаков, Бородин,
Мусоргски, Дворжак и други сличних извођачких захтева
ОПЕРСКА АРИЈА - прилагођена узрасту ученика.

Обавезни минимум програма:

-осам вокализа
-пет старих мајстора
- четири песме XIX века
-две композиције домаћих аутора
-две композиције словенских аутора
-једна оперска арија
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Смотра:

/
1) Две вокализе различитог карактера
2) Један стари мајстор
3) Две песме XIX века
4) Једна композиција домаћег аутора
5) Једна композиција словенског аутора
Испитни програм се изводи напамет
обавезна два јавна наступа годишње

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Арија из
ораторијума, мисе
или кантате

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са различитим
облицима вокалне
духовне музике
Рад на динамици,
фразирању,
интерпретацији и
речитативу

Главни предмет – соло певање
трећи
индивидуални
105
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, историја музике,
страни језици
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит
Исходи – по нивоима
Ученик заокружује
за основни ниво:
знање о примени
Ученик пева
вокалне технике и
композицију
наставља
интонативно тачно,
самостално да
напамет уз пратњу
истражује
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик правилно
емитује тон и
примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. Композиције
старих мајстора

3. Соло песме
романтичара

Циљеви - садржаји

Оспособљавање
ученика за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са карактеристикама
певања барокне
музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Рад на украсима

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира
Разумевање и
интерпретација

Исходи – по нивоима
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира
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за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Успешно изводи
украсе
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
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Наставна тема

4. Композиције 20.
века

Циљеви - садржаји
текста уз музичко
фразирање
Припрема ученика
за јавни наступ

Упознавање ученика
са делима
савремених аутора и
специфичностима
интерпретације

Исходи – по нивоима
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

Ученик истражује
могућности у
интерпретацији
различитих дела
савременог
хармонског језика

за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
динамици и
артикулацији
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за напредни ниво:
Разуме значење
текста и сценски га
интерпретира
Комуницира са
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

5. Композиције
домаћих аутора

6. Композиције
словенских аутора

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
корепетитором кроз
музику
Упознавање ученика Ученик изводи
за основни ниво:
са вокалном
композиције
Ученик пева
литературом
напамет уз пратњу
композицију
домаћих
клавира
интонативно тачно,
композитора
Ученик познаје и
напамет уз пратњу
Припрема ученика
негује националну
клавира и правилно
за јавни наступ
вокалну уметност и
изговара текст
правилну дикцију
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа
Упознавање ученика Ученик изводи
за основни ниво:
са стиловима
композиције
Ученик пева
музичког дела, епохе напамет уз пратњу
композицију
и композитора
клавира
интонативно тачно,
Рад на интонацији,
Ученик се упознаје
напамет уз пратњу
правилном изговору, са различитим
клавира и правилно
фразирању и
стиловима и
изговара текст
интерпретацији
вокалном музиком
Развијање навика
других народа
за средњи ниво:
слушања вокалне
Ученик пева
уметничке музике
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

7. Оперска арија

Оспособљавање
ученика за извођење
сложенијих вокално
инструменталних
дела
Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора
Рад на правилном
изговору и
разумевању текста
Рад на динамици ,
фразирању,
интерпретацији и
елементима глуме
Свесна примена
вокалне технике и
стварање певачких
навика
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Исходи – по нивоима
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
музике.
Ученик се упознаје
са оперском
литературом и
појмом речитатива
Ученик савлађује
вокално сложенија
дела и упознаје се са
различитим
интерпретацијама у
зависности од епохе

за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Разуме значење
текста и тумачи га
водећи рачуна о
сценском наступу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Литература:
АРИЈА ИЗ ОРАТОРИЈУМА, МИСЕ ИЛИ КАНТАТЕ - Бах, Хајдн, Хендл, Перголези,
Росини, Форе и други аутори сличних извођачких захтева
СТАРИ МАЈСТОРИ - Хендл, Глук, Марчело, Дуранте, Лоти, Чести, Пучини, Јомели и
други аутори сличних извођачких захтева
КОМПОЗИТОРИ XIX ВЕКА - Шуберт, Шуман, Брамс, Волф, Лист, Берлиоз, Дебиси,
Вагнер и други аутори сличних извођачких захтева
КОМПОЗИТОРИ XX ВЕКА - Бритн, Пуланк, Стравински, Хачатуријан, Форе, Дипарк,
Респиги, Равел и други аутори сличних извођачких захтева
ЈУГОСЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Рајичић, Маринковић, Д. Радић, К. Бабић, Д. Деспић, В.
Перичић, Коњовић и други аутори сличних извођачких захтева
СЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Рахмањинов, Стравински, Чајковски, Римски-Корсаков,
Мусоргски и други аутори сличних извођачких захтева
ОПЕРСКА АРИЈА - прилагођена могућностима ученика.

Обавезни минимум програма:

Смотра:

Испит:

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

- једна арија из ораторијума, мисе или
кантате
- четири композиције старих мајстора
- четири композиције аутора XIX века
- једна композиција аутора XX века
- две композиције домаћих аутора
- две композиције словенских аутора
- једна оперска арија
/
1) Један стари мајстор
2) Једна песма XIX века
3) Једна песма XX века
4) Једна песма домаћег или словенског
композитора
5) Једна оперска арија
Испитни програм се изводи напамет
обавезна два јавна наступа годишње

Главни предмет – соло певање
четврти
индивидуални
99
3
45 минута
солфеђо, теорија музике, историја музике,
страни језици
целоживотно учење, решавање проблема,
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естетичка компетенција
активност на часу, усмена провера, домаћи
задатак, наступ на интерном и јавном часу,
јавни наступи, испит

Начини провере:

Наставна тема
1. Арија из
ораторијума, мисе
или кантате

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са различитим
облицима вокалне
духовне музике
Рад на динамици,
фразирању,
интерпретацији и
речитативу

Исходи – по нивоима
Ученик заокружује
за основни ниво:
знање о примени
Ученик пева
вокалне технике и
композицију
наставља
интонативно тачно,
самостално да
напамет уз пратњу
истражује
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик правилно
емитује тон и
примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању

2. Композиције
старих мајстора
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Оспособљавање
ученика за певање
композиција старих
мајстора уз пратњу
клавира
Упознавање ученика
са карактеристикама
певања барокне
музике
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Ученик изводи
за основни ниво:
барокне композиције Ученик пева
напамет уз пратњу
композицију
клавира
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Соло песме
романтичара

Циљеви - садржаји
Рад на украсима

Оспособљавање
ученик за певање
соло песама уз
пратњу клавира
Разумевање и
интерпретација
текста уз музичко
фразирање
Припрема ученика
за јавни наступ

Исходи – по нивоима
динамици и
артикулацији

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира

за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Успешно изводи
украсе
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Ученик примењује
различита музичка
изражајна средства у
фразирању
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње
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Наставна тема
4. Композиције 20.
века

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са делима
савремених аутора и
специфичностима
интерпретације

Исходи – по нивоима
Ученик истражује
за основни ниво:
могућности у
Ученик пева
интерпретацији
композицију
различитих дела
интонативно тачно,
савременог
напамет уз пратњу
хармонског језика
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик зна да
објасни стилске
карактеристике
Прави разлику у
динамици и
артикулацији

5. Композиције
домаћих аутора

Упознавање ученика
са вокалном
литературом
домаћих
композитора
Припрема ученика
за јавни наступ

Ученик изводи
композиције
напамет уз пратњу
клавира
Ученик познаје и
негује националну
вокалну уметност и
правилну дикцију

за напредни ниво:
Разуме значење
текста и сценски га
интерпретира
Комуницира са
корепетитором кроз
музику
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
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за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Комуницира са
корепетитором кроз
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

6. Композиције
словенских аутора

7. Оперска арија

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
музику
Испољава
самопоуздање у току
јавног наступа
Упознавање ученика Ученик изводи
за основни ниво:
са стиловима
композиције
Ученик пева
музичког дела, епохе напамет уз пратњу
композицију
и композитора
клавира
интонативно тачно,
Рад на интонацији,
Ученик се упознаје
напамет уз пратњу
правилном изговору, са различитим
клавира и правилно
фразирању и
стиловима и
изговара текст
интерпретацији
вокалном музиком
Развијање навика
других народа
за средњи ниво:
слушања вокалне
Ученик пева
уметничке музике
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе

Оспособљавање
ученика за извођење
сложенијих вокално
инструменталних
дела
Упознавање ученика
са стиловима
музичког дела, епохе
и композитора

Ученик се упознаје
са оперском
литературом и
појмом речитатива
Ученик савлађује
вокално сложенија
дела и упознаје се са
различитим
интерпретацијама у
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за напредни ниво:
Ученик свесно
примењује стечена
знања у
интерпретацији
програма
Разуме значење
текста и тумачи га уз
динамичко
нијансирање
Користи предности
дигитализације у
слушању и извођењу
музике.
за основни ниво:
Ученик пева
композицију
интонативно тачно,
напамет уз пратњу
клавира и правилно
изговара текст
за средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
Рад на правилном
изговору и
разумевању текста
Рад на динамици ,
фразирању,
интерпретацији и
елементима глуме
Свесна примена
вокалне технике и
стварање певачких
навика

Исходи – по нивоима
зависности од епохе Ученик пева
композицију
поштујући динамику
и артикулацији
Зна да наброји
карактеристике
епохе и важније
композиторе
за напредни ниво:
Разуме значење
текста и тумачи га
водећи рачуна о
сценском наступу

Литература:
СТАРИ МАЈСТОРИ - Калдара, Паизијело, Перголези, Скарлати, Хендл, Марчело, Јомели,
Чести и други аутори сличних извођачких захтева
АРИЈА ИЗ ОРАТОРИЈУМА, МИСЕ ИЛИ КАНТАТЕ - Бах, Хендл, Хајдн, Перголези,
Росини, Форе, Регер, Моцарт, Верди и други аутори сличних извођачких захтева
ПЕСМА СЛЕДЕЋИХ АУТОРА - Шуман, Шуберт, Брамс, Волф, Лист, Малер, Регер,
Дебиси, Менделсон и други аутори сличних извођачких захтева
КОМПОЗИТОРИ XX ВЕКА - Р. Штраус, Хонегер, Равел, Респиги, Дипарк, Веберн,
Либерман и други аутори сличних извођачких захтева
ОПЕРСКА АРИЈА - Моцарт, Глук, Перголези, Вебер, Бетовен, Верди, Белини, Доницети,
Росини, Боито, Корсаков, Чајковски, Сметана, Дворжак, Бизе, Пучини и други аутори
сличних извођачких захтева
ЈУГОСЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Рајичић, Деспић, Д. Радић, В. Перичић, К. Бабић,
Милојевић, Бинички, Коњовић, Маринковић и други аутори сличних извођачких захтева.
СЛОВЕНСКИ АУТОРИ - Чајковски, Дворжак, Славицки, Рахмањинов, Мусоргски,
Римски-Корсаков и други аутори сличних извођачких захтева

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
676

- четири стара мајстора
- једна арија из ораторијума, мисе или
кантате
- једна песма аутора XIX века
- једна песма композитора XX века
- две оперске арије различитих периода
- једна песма домаћег аутора
- једна песма словенског аутора
/
1) Једна арија из ораторијума, мисе или
кантате
2) Једна арија старог мајстора
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3) Једна песма аутора XIX века
4) Једна песма аутора XX века
5) Две оперске арије различитих епоха
6) Једна песма домаћег аутора
7) Једна песма словенског аутора
Испитни програм се изводи напамет
обавезна два јавна наступа годишње

Јавни наступи:

6.1.25. Упоредни клавир
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Упоредни клавир

Корелација:

Солфеђо, теорија музике

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

I
индивидуални
35
1
45 минута

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик:
за основни ниво:
– описује својим
са тачним тоновима
речима делове
и
правилним
клавира и начин
прсторедом
у
добијања тона на
спором темпу;
клавиру;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
– правилно седи за
правилним
клавиром;
прсторедом и јасном
-ученик
свира артикулацијом
у
дурске скале са умереном темпу;
белих дирки (Це, Ге, за напредни ниво:
Де, А, Е, Ха, Еф) у са тачним тоновима,
осминама у обиму правилним
две
октаве,
са прсторедом, јасном
аутентичном
артикулацијом
и
каденцом на крају (I, динамичким
IV, V, I - уски слог). нијансирањем
у
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Наставна тема

2.Школе (етиде,
композиције
слободног стила)

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
Трозвуци
(истих брзом темпу.
тоналитета)
симултано
и
разложено
трогласно,, кроз две
октаве паралелно.
Рад на усавршавању – Ученик:
за основни ниво:
техничких и
примењује
са тачним тоновима
музичких елемената основне елементе
и
правилним
и развоју музичког
нотне
прсторедом
у
укуса ученика;
писмености у
спором темпу;
рад на подстицању
свирању и чита
за средњи ниво:
извођачких
нотни текст у
са тачним тоновима,
способности
виолинском и бас
правилним
ученика и примени
кључу;
прсторедом и јасном
различитих
– препознаје
артикулацијом
у
артикулација,
основне ознаке
умереном темпу;
динамике у складу
за темпо,
за напредни ниво:
са датом
динамику,
са тачним тоновима,
композицијом;
понављање,
правилним
-рад на развоју
артикулацију и
прсторедом, јасном
интeрeсoвaња и
описује их
артикулацијом и
љубави према
својим речима;
динамичким
инструменту и
– Примењује
нијансирањем у
музици код ученика, различита
одговарајућем
кроз индивидуално
музичка
темпу.
музичко искуство
изражајна
којим се подстиче
средства у складу
развијање моторичке са карактером
флексибилности и
музичког дела;
осетљивости,
– самостално свира
креативности,
кратке композиције
естетског
напамет;
сензибилитета, као и самостално и уз
оспособљавање и
помоћ наставника
мотивисање ученика контролише
за самосталан јавни
квалитет звука.
наступ и наставак
уметничког
школовања.

Литература:
ШКОЛА ЗА КЛАВИР У недостатку почетне школе за старији узраст може се користити:
Ј. Кршић: Почетна школа Николајев: Почетна школа Бајер: Почетна школа и друге етиде
Ј. Кршић: Клавирска читанка за II разред, Диверноа оп. 176 - избор тежих Лемоан оп. 37 678
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лакше

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Техничке
дисциплине
Лествице

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

а) 40 вежби из неке почетне школе; б) три
етиде; в) четири композиције по слободном
избору, различитих сти- лова и карактера;
г) две клавирске пратње малих комада за
соло инструмент (виолина, гитара....) или
композиције за четири руке (Јела Кршић:
„Засвирајмо заједно" I свеска).
Три композиције различитог карактера.
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Упоредни клавир
II
индивидуални
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике, хармонија,
историја музике, музички облици.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит
Исходи – по нивоима
-Ученик свира све за основни ниво:
дурске
скале
у са тачним тоновима
осминским триолама и
правилним
у обиму три октаве прсторедом
у
паралелно. Молске спором темпу;
скале са белих дирки за средњи ниво:
(а, ха, це, де, е, еф) у са тачним тоновима,
осминама, кроз две правилним
октаве паралелно, са прсторедом и јасном
аутентичном
артикулацијом
у
каденцом на крају (I, умереном темпу;
IV, V, I - уски слог). за напредни ниво:
Сви дурски и молски са тачним тоновима,
трозвуци наведених правилним
тоналитета
прсторедом, јасном
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Наставна тема

2. Етиде
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Циљеви - садржаји

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

Исходи – по нивоима
симултано
и артикулацијом
разложено
динамичким
четворогласно, кроз нијансирањем
две
октаве брзом темпу.
паралелно
Ученик:
-чита течно нотни
текст у виолинском
и бас кључу;
– препознаје и
примењује
основне законе
метрике, слаб и
јак део такта;
– користи педал у
делима;
– 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;

за основни ниво:
чита нотни текст
у виолинском и
бас кључу,
препознаје
ознаке за темпо,
динамику,
артикулацију уз
помоћ
наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст
уз малу помоћ
наставника,
свира у
умереном темпу,
поштујући
прсторед,
динамику,артику
лацију.
за напредни
ниво:
Анализира и
свира
самостално,
користи
динамичка
нијансирања и
артикулацију.
Свира
самостално
напамет
композиције у
одговарајућем
темпу.
Повезује знања
са другим
предметима.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема

3. Цикличне
композиције

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
учествује у јавним
наступима
Рад на усавршавању -Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита течно нотни
Чита тачне ноте и
музичких елемената текст у виолинском прсторед,
и развоју музичког
и бас кључу;
динамику,
укуса ученика;
– описује својим
артикулацију уз
рад на подстицању
речима и свира
помоћ
извођачких
основне елементе
наставника
у
способности
музичке форме:
спором темпу.
ученика и примени
мотив, реченица,
за средњи ниво:
различитих
облик песме,
Чита тачне ноте
артикулација,
облик сонатине;
и прсторед,
динамике у
– користи педал у
поштујући
зависности од стила
делима
динамику и
и карактера
једноставније
артикулацију у
композиције;
фактуре;
умереном темпу
-рад на развоју
– уочава у нотном
уз сугестије
љубави према
тексту и примењује
наставника.
инструменту и
у извођењу акценте; за напредни
музици код ученика, – чује и примењује
ниво:
кроз индивидуално
више динамичких
Анализира и
музичко искуство
нивоа
свира
којим се подстиче
пиајанисимо,
самостално
развијање моторичке мецопијано,
заједно, напамет
флексибилности и
фортисимо,
сонатине,
осетљивости,
мецофорте;
поштује тачан
креативности,
– јасно
прсторед,
естетског
дистанцира у
правилно води
сензибилитета, као и свом извођењу
гласове ,
оспособљавање и
мелодијску
Самостално
мотивисање ученика линију од
користи
за самосталан јавни
пратње;
динамичко
наступ и наставак
-самостално и/или
нијансирање,
уметничког
по потреби уз
артикулацију,
школовања.
помоћ наставника
свира у
контролише
одговарајућем
квалитет звука;
темпу,
– самостално,
контролише тон,
изражајно свира
примењује
композиције
коришћење
напамет;
педала, критички
– учествује на јавним
прати свој развој.
наступима у школи
Повезује знања
и ван ње;
са другим
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5. Комади

682

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
-Интерпретира
предметима.
стилски композицију Учествује у јавним
тачно, ритмично и у наступимa.
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на усавршавању Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита течно нотни
са тачним тоновима
музичких елемената текст у виолинском и правилним
и развоју музичког
и бас кључу;
прсторедом;
укуса ученика;
– описује својим
за средњи ниво:
рад на подстицању
речима и свира
са тачним тоновима,
извођачких
основне елементе
правилним
способности
музичке форме:
прсторедом, јасном
ученика и примени
мотив, реченица,
артикулацијом и
различитих
облик песме,
макро динамиком;
артикулација,
облик сонатине;
за напредни ниво:
динамике у
– користи педал у
са тачним тоновима,
зависности од стила
делима
правилним
и карактера
једноставније
прсторедом, јасном
композиције;
фактуре;
артикулацијом и
-рад на развоју
– Уочава у нотном
динамичким
љубави према
тексту и примењује нијансирањем
инструменту и
у извођењу акценте;
музици код ученика, – чује и примењује
кроз индивидуално
више динамичких
музичко искуство
нивоакојим се подстиче
пиајанисимо,
развијање моторичке мецоcпијано,
флексибилности и
фортисимо,
осетљивости,
мецофорте;
креативности,
– јасно
естетског
дистанцира у
сензибилитета, као и свом извођењу
оспособљавање и
мелодијску
мотивисање ученика линију од
за самосталан јавни
пратње;
наступ и наставак
– осмишљава уз
уметничког
помоћ наставника
школовања.
и примењује
различита музичка
изражајна
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
средства у
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално и/или
по потреби уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– развија и испољава
самопоуздање у
току јавног наступа;
поштује договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу са
тим

Литература:
Диверноа оп. 176 - теже Лемоан оп. 37, Хелер - избор Бертини оп. 100 - избор и остале
етиде исте тежине СОНАТИНЕ Ванхал, Андре, Бетовен, Клементи, Хаслингер и др.... 360
КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ Обухватити најмање композиторе из три
епохе; једна композиција треба да буде клавирска пратња за соло инструмент, или
композиција за четири руке.

Обавезни минимум програма:

а) шест етида са различитим техничким
захтевима; б) једна сонатина или више
ставова различитог карактера из разних
сонатина; в) пет композиција по слободном
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избору различитог карактера и стила од
старих мајстора до савременог
стваралаштва.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
Једна скала; Једна етида; Један став
сонатине; Један комад
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице
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Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби,
транспоновање
лакших мотива.

Упоредни клавир
III
индивидуални
35
1
45 минута
солфеђо, теорија музике, хармонија,
музички облици, историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
Вежбе за: правилно за основни ниво:
низање тонова,
са тачним тоновима
изједначавање
и
правилним
удара, учвр
прсторедом
у
шћивање прстију,
спором темпу;
различиту
за средњи ниво:
артикулацију.
са тачним тоновима,
ученик свира дурске правилним
скале кроз четири
прсторедом и јасном
октаве паралелно у артикулацијом
у
лаганим
умереном темпу;
шеснаестинама.
за напредни ниво:
Молске скале у
са тачним тоновима,
триолама паралелно правилним
кроз три октаве.
прсторедом, јасном
Трозвуци дурски и
артикулацијом
и
молски симултано
динамичким
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
Велико разлагање
нијансирањем
дур и мол трозвука брзом темпу.
у осминама кроз
две октаве.
Доминантни и
умањени
септакорди
симултано и
разложено
четворогласно кроз
две октаве.

у

транспонује
хроматски лакше
мотиве или
реченице;
–

2. Етиде

Рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

свира с листа
лакше вежбе са обе
руке или одвојено
уз помоћ
наставника;
– јасно разликује и
доследно изводи
различите врсте
удара;
– примени више
динамичких нијанси
у свирању;
– негује културу
тона;
–
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за основни ниво:
чита нотни текст
у виолинском и
бас кључу,
препознаје
ознаке за темпо,
динамику,
артикулацију уз
помоћ
наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст
уз малу помоћ
наставника,
свира у
умереном темпу,
поштујући
прсторед,
динамику,артику
лацију.
за напредни
ниво:
Анализира и
свира
самостално,
користи
динамичка
685
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Наставна тема

3. Полифоне
композиције
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Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
нијансирања и
артикулацију.
Свира
самостално
напамет
композиције у
одговарајућем
темпу.
Повезује знања
са другим
предметима.
учествује у јавним
наступима
Рад на извођачкој
Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
– уочава у нотном
Чита тачне ноте и
вежбање полифоних тексту и примени у
прсторед, као и
композиција;
извођењу акценте;
правилно вођење
рад на усавршавању – јасно разликује
гласова уз помоћ
техничких и
врсте украса и
наставника
у
музичких елемената може да одсвира
спором темпу.
и развоју музичког
различите врсте
за средњи ниво:
укуса ученика;
трилера;
Чита тачне ноте
рад на подстицању
– учествује на јавним
и прсторед, као и
извођачких
наступима у школи
правилно вођење
способности
и ван ње;
гласова
ученика и примени
– критички
поштујући
различитих
вреднује изведене
динамику и
артикулација,
композиције у
артикулацију у
динамике у
односу на техничку
умереном темпу
зависности од стила
припремљеност и
уз мале сугестије
и карактера
музичку
наставника.
композиције;
освешћеност;
за напредни
-рад на развоју
– самостално вежба
ниво:
љубави према
по плану који је
Анализира и
инструменту и
утврдио са
свира
музици код ученика, наставником;
самостално
кроз индивидуално
– критички прати
напамет
музичко искуство
сопствени развој;
полифоне
којим се подстиче
– користи носиоце
композиције,пош
развијање моторичке звука за слушање
тује тачан
флексибилности и
музике;
прсторед,
осетљивости,
-Интерпретира
правилно води
креативности,
стилски композицију гласове ,
естетског
тачно, ритмично и у поштује
сензибилитета, као и датом темпу са
динамику,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Комади

Циљеви - садржаји
оспособљавање и
мотивисање ученика
за самосталан јавни
наступ и наставак
уметничког
школовања.

Исходи – по нивоима
тачном динамиком и артикулацију,
артикулацијом;
темпо.Повезује
уочава принцип
знања са другим
имитације и јасно
предметима.
издваја гласове
Учествује у јавним
наступима.
Рад на усавршавању Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита и свира течно
са тачним тоновима
музичких елемената с листа са обе руке, и правилним
и развоју музичког
или одвојено;
прсторедом;
укуса ученика;
– Препознаје период
за средњи ниво:
рад на подстицању
настанка одређене
са тачним тоновима,
извођачких
композиције;
правилним
способности
– спретно изводи
прсторедом, јасном
ученика и примени
технички захтевније артикулацијом и
различитих
композиције;
макро динамиком;
артикулација,
– самостално
за напредни ниво:
динамике у
хармонизује
са тачним тоновима,
зависности од стила
једноставан
правилним
и карактера
тематски материјал; прсторедом, јасном
композиције;
– Појашњава
артикулацијом и
-рад на развоју
конструкцију
динамичким
љубави према
дела и
нијансирањем
инструменту и
објашњава
музици код ученика, значења
кроз индивидуално
термина музичке
музичко искуство
форме;
којим се подстиче
– својим речима
развијање моторичке објашњава и
флексибилности и
користи
осетљивости,
одговарајуће врсте
креативности,
меморије;
естетског
– учествује на јавним
сензибилитета, као и наступима у школи
оспособљавање и
и ван ње;
мотивисање ученика – критички
за самосталан јавни
вреднује изведене
наступ и наставак
композиције у
уметничког
односу на техничку
школовања.
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
изво- ђењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
-Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове

Литература:
ЕТИДЕ
Черни оп. 849 - избор Бертини оп. 100 - избор Беренс оп. 88 - избор
Кршић-Ранковић: Збирка клавирских композиција за савла- ћивање техничких
проблема, I
свеска - избор и други аутори виртуозних комада или етида одговарајуће тежине.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПОЛИФОНОГ СТИЛА
Ј. С. Бах: Мале композиције за клавир
Полифоне компиозиције из разних епоха одговарајуће
тежине
КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ
Обухватити композиције различитог карактера и стила - бар једна да буде за
четири руке (Ј. С. Бах: Композиције за четири руке) и савладати две клавирске
688
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6.Програми наставних предмета-средња школа
пратње за инструмент који ученик учи на вокално инструменталном одсеку

Обавезни минимум програма:

Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

а) шест етида са различитим техничким
захтевима;
б) две композиције полифоног стила;
в) четири композиције по слободном
избору.

Циљеви - садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање скала,
етида, техничких
вежби

Упоредни клавир
IV
индивидуални
33
1
45 минута
солфеђо, хармонија, музички облици ,
историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира
за основни ниво:
дурске и молске
са тачним тоновима
скале кроз четири
и
правилним
октаве паралелно у прсторедом
у
шеснаестинама.
спором темпу;
-Трозвуци
за средњи ниво:
симултано и
са тачним тоновима,
разложено,
правилним
четворогласно кроз прсторедом и јасном
чети- ри октаве.
артикулацијом
у
Велико разлагање
умереном темпу;
трозвука кроз две
за напредни ниво:

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

689

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

2. Етиде

690

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
октаве паралелно.
са тачним тоновима,
-Доминантни и
правилним
умањени
прсторедом, јасном
септакорд
артикулацијом
и
симултано и
динамичким
разложено
нијансирањем
у
четворогласно, а
брзом темпу.
велико
разлагање кроз
две октаве
паралелно.
Рад на усавршавању – Ученик:
за основни ниво:
техничких и
чита и свира течно с чита нотни текст
музичких елемената листа са обе руке,
у виолинском и
и развоју музичког
или одвојено;
бас кључу,
укуса ученика;
– примењује
препознаје
рад на подстицању
различите начине
ознаке за темпо,
извођачких
решавања
динамику,
способности
техничких и
артикулацију уз
ученика и примени
музичких захтева
помоћ
различитих
приликом
наставника у
артикулација,
свирања;
спором темпу.
динамике у складу
– спретно изводи
за средњи ниво:
са датом
технички захтевније Чита нотни текст
композицијом;
композиције;
уз малу помоћ
– учествује на јавним
наставника,
наступима у школи
свира у
и ван ње;
умереном темпу,
– критички
поштујући
вреднује изведене
прсторед,
композиције у
динамику,артику
односу на техничку
лацију.
припремљеност и
за напредни
музичку
ниво:
освешћеност;
Анализира и
– негује културу
свира
тона;
самостално,
– критички прати
користи
сопствени развој
динамичка
и самостално
нијансирања и
опредељује
артикулацију.
средства за
Свира
његово
самостално
побољшање;
напамет
– самостално вежба
композиције у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
по плану који је
одговарајућем
утврдио
темпу.
– поштује
Повезује знања
договорена
са другим
правила понашања
предметима.
при слушању и
учествује у јавним
извођењу музике;
наступима
-користи носиоце
звука за слушање
музике.

3. Полифоне
композиције

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање полифоних
композиција;
рад на усавршавању
техничких и
музичких елемената
и развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од стила
и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са главним
предметом који
ученик изучава

Ученик:
– спретно изводи
технички захтевније
композиције;
– јасно разликује
врсте украса и
може да одсвира
различите врсте
трилера;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на техничку припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила понашања
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова уз помоћ
наставника
у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте
и прсторед, као и
правилно вођење
гласова
поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу
уз мале сугестије
наставника.
за напредни
ниво:
Анализира и
свира
самостално
напамет
полифоне
композиције,пош
тује тачан
прсторед,
правилно води
гласове ,
поштује
динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује
691
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Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
при слушању и
знања са другим
изво- ђењу музике;
предметима.
користи носиоце
звука за слушање
Учествује у јавним
наступима.
музике.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу са
тим

4. Цикличне
композиције

692

Рад на усавршавању -Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита и свира течно
Чита тачне ноте и
музичких елемената с листа са обе руке, прсторед,
и развоју музичког
или одвојено;
динамику,
укуса ученика;
– спретно изводи
артикулацију уз
рад на подстицању
технички захтевније помоћ
извођачких
композиције;
наставника
у
способности
– учествује на јавним
спором темпу.
ученика и примени
наступима у школи
за средњи ниво:
различитих
и ван ње;;
Чита тачне ноте
артикулација,
– негује културу
и прсторед,
динамике у
тона;
поштујући
зависности од стила
– критички прати
динамику и
и карактера
сопствени развој
артикулацију у
композиције;
и самостално
умереном темпу
Развијање
опредељује
уз сугестије
способности
средства за
наставника.
ученика за
његово
за напредни
повезивање овог
побољшање;
ниво:
предмета са главним – самостално вежба
Анализира и
предметом који
по плану који је
свира
ученик изучава
утврдио
самостално
-рад на развоју
– поштује
заједно, напамет
љубави према
договорена
сонатине,
инструменту и
правила понашања
поштује тачан
музици код ученика, при слушању и
прсторед,
кроз индивидуално
изво- ђењу музике;
правилно води
музичко искуство
користи носиоце
гласове ,
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Наставна тема

5. Комади

Циљеви - садржаји
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.

Исходи – по нивоима
звука за слушање
Самостално
користи
музике.
динамичко
Интерпретира
нијансирање,
стилски композицију артикулацију,
тачно, ритмично и у свира у
датом темпу са
одговарајућем
тачном динамиком и темпу,
артикулацијом;
контролише тон,
осећа карактер
примењује
композиције и
коришћење
изводи је у складу са педала, критички
тим
прати свој развој.
Повезује знањаса
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
Рад на усавршавању Ученик:
за основни ниво:
техничких и
– чита и свира течно
са тачним тоновима
музичких елемената с листа са обе руке, и правилним
и развоју музичког
или одвојено;
прсторедом;
укуса ученика;
– спретно изводи
за средњи ниво:
рад на подстицању
технички захтевније са тачним тоновима,
извођачких
композиције;
правилним
способности
– својим речима
прсторедом, јасном
ученика и примени
објашњава и
артикулацијом и
различитих
користи
макро динамиком;
артикулација,
одговарајуће врсте
за напредни ниво:
динамике и
меморије;
са тачним тоновима,
регистара у
– учествује на јавним
правилним
зависности од стила
наступима у школи
прсторедом, јасном
и карактера
и ван ње;
артикулацијом и
композиције;
– критички
динамичким
Развијање
вреднује изведене
нијансирањем
способности
композиције у
ученика за
односу на техничку
повезивање овог
припремљеност и
предмета са главним музичку
предметом који
освешћеност;
ученик изучава
– негује културу
-рад на развоју
тона;
љубави према
– критички прати
инструменту и
сопствени развој
музици код ученика, и самостално
кроз индивидуално
опредељује
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Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
музичко искуство
средства за
којим се подстиче
његово
развијање моторичке побољшање;
флексибилности и
– самостално вежба
осетљивости,
по плану који је
креативности,
утврдио
естетског
– поштује
сензибилитета, као и договорена
оспособљавање и
правила понашања
мотивисање ученика при слушању и
за самосталан јавни
изво- ђењу музике;
наступ и наставак
користи носиоце
уметничког
звука за слушање
школовања.
музике.Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом; осећа
карактер композиције
и изводи је у складу
са тим

Литература:
ЕТИДЕ
Черни оп. 849 - теже Черни оп. 299 I свеска - лакше Беренс оп. 88 и оп. 61 - избор
Кршић- Ранковић: Избор етида, Хелер оп. 100
И други аутори етида или виртуозних комада одговарајуће
тежине. КОМПОЗИЦИЈЕ ПОЛИФОНОГ СТИЛА
Ј. С. Бах: Мале композиције за клавир Ј. С. Бах: 12 малих прелудијума Ј. С. Бах: 6
малих прелудијума
Полифоне композиције из различитих епоха одговарајуће
тежине. СОНАТИНЕ
Клементи, Кулау, Хајдн, Чимароза, Скарлати, Моцарт, Бетовен и други.
КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ
Ј. Кршић: Клавирска хрестоматија за IV разред
Две композиције клавирске пратње одговарајућег инструмента.

Обавезни минимум програма:
694

а) четири етиде различитих техничких
захтева;
б) три полифоне композиције различитог
карактера;
в) једна цела сонатина;
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
г) три слободне композиције различитог
карактера.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

6.1.26. Упоредни клавир за соло певање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Упоредни клавир - соло певање смш

Корелација:

солфеђо, теорија музике

I
индивидуални
35
1
45 минута

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирање
каденци, етида,
техничких вежби

Исходи – по нивоима
-Ученик свира
дурске скале у
осминама
паралелно у
обиму две октаве.
Молске скале у
осминама у обиму
две октаве
паралелно.
Дурски и молски
трозвуци
симултано и
разложено у
обиму две октаве
трогласно.
–

транспонује

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у брзом
темпу.
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2. Етиде

3. Полифоне
композиције
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
складу са датом
композицијом;

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање
полифоних
композиција;
рад на
усавршавању

хроматски лакше
мотиве или
реченице;
– свира двохвате са
јасним
диференцирањем
мелодијске линије;
-Каденца I, IV, V,
I.
Ученик:
-чита течно нотни
текст у
виолинском и бас
кључу;
– препознаје и
примењује
основне законе
метрике, слаб и
јак део такта;
– 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;
Ученик:
-појашњава
конструкцију
дела и својим
речима,
објашњава
значења термина

за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.

учествује у јавним
наступима

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;

Исходи – по нивоима
музичке форме;
– јасно
разликује врсте
украса и може
да одсвира
различите врсте
трилера;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију тачно,
ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
-Ученик:
– чита течно нотни
текст у
виолинском и бас
кључу;
– описује својим
речима и свира
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за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.

Учествује у јавним
наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
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Циљеви садржаји
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
прсторед, поштујући
основне
динамику и
елементе
артикулацију у
музичке форме:
умереном темпу уз
мотив,
сугестије наставника.
реченица, облик
за напредни ниво:
песме, облик
Анализира и свира
сонатине;
самостално заједно,
– користи педал у
напамет сонатине,
делима
поштује тачан
једноставније
прсторед, правилно
фактуре;
води гласове ,
Самостално користи
– уочава у нотном
динамичко
тексту и
нијансирање,
примењује у
извођењу акценте; артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
– чује и
контролише тон,
примењује више
примењује коришћење
динамичких
педала, критички прати
нивоа
свој развој.
пиајанисимо,
Повезује знања са
мецопијано,
другим предметима.
фортисимо,
Учествује у јавним
мецофорте;
наступимa.
– јасно
дистанцира у
свом извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
-самостално и/или
по потреби уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
-Интерпретира
стилски
композицију тачно,
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Наставна тема

5. Комади

Циљеви садржаји

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Ученик:
– чита течно нотни
текст у
виолинском и бас
кључу;
– описује својим
речима и свира
основне
елементе
музичке форме:
мотив,
реченица, облик
песме, облик
сонатине;
– користи педал у
делима
једноставније
фактуре;
– Уочава у нотном
тексту и
примењује у
извођењу акценте;
– чује и примењује
више динамичких
нивоапиајанисимо,
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно дистанцира
у свом извођењу
мелодијску линију
од пратње;
– осмишљава уз
помоћ
наставника и
примењује
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
различита
музичка
изражајна
средства у
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– развија и
испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски
композицију тачно,
ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
Лемоан оп. 37 - избор Черни оп. 849 - лакше Хелер - избор
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6.Програми наставних предмета-средња школа
лакших етида И други аутори дечјих етида и малих комада
одговарајуће тежине.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Ј. С. Бах: Мале композиције за
клавир
СОНАТИНЕ
Ј. Кршић-Д. Шишмановић: Избор сонатина Клементи - избор Дијабели - избор
Кулау - избор. КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ
Дела различитог карактера из различитих епоха на одговара- јућем техничком нивоу.

Обавезни минимум програма:

г) три композиције по слободном избору.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

а) 12 етида различитог карактера;
б) три полифоне композиције;
в) две сонатине;

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирање
каденци, етида,
техничких вежби

Упоредни клавир - соло певање смш
II
индивидуални
35
1
45 минута
солфеђо, хармонија, музички облици,
историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира
дурске и молске
лествице у
паралелном
кретању у
осминама у
обиму две октаве.
-Дурски и

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
701

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

2. Етиде

702

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

молски
трозвуци
четворогласно
симултано и
разложено у
обиму две
октаве.
Каденца I, IV,
V, I.
Рад на
Ученик:
усавршавању
-чита течно нотни
техничких и
текст у
музичких
виолинском и бас
елемената и
кључу са обе руке
развоју музичког
или одвојено;
укуса ученика;
– препознаје и
рад на подстицању примењује
извођачких
основне законе
способности
метрике,
ученика и
слаб и јак део
примени
такта;
различитих
-примењује
артикулација,
различите
динамике у
начине
складу са датом
решавања
композицијом;
техничких и
музичких
захтева
приликом
свирања;
– 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

умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Полифоне
композиције

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

наставника;
– развија
спретност
целокупног
апарата уз помоћ
наставника;
Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
-појашњава
вежбање
конструкцију
полифоних
дела и својим
композиција;
речима,
рад на
објашњава
усавршавању
значења термина
техничких и
музичке форме;
музичких
– јасно разликује
елемената и
врсте украса и
развоју музичког
може да одсвира
укуса ученика;
различите врсте
рад на подстицању трилера;
извођачких
– учествује на
способности
јавним наступима
ученика и
у школи и ван ње;
примени
– критички
различитих
вреднује
артикулација,
изведене
динамике у
композиције у
зависности од
односу на
стила и карактера
техничку
композиције;
припремљеност
Развијање
и музичку
способности
освешћеност;
ученика за
– самостално
повезивање овог
вежба по плану
предмета са
који је утврдио са
главним
наставником;
предметом који
– критички прати
ученик изучава
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и правилно
вођење гласова поштујући
динамику и артикулацију у
умереном темпу уз мале
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције

704

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
-Ученик:
усавршавању
– чита течно нотни
техничких и
текст у
музичких
виолинском и бас
елемената и
кључу;
развоју музичког
– описује својим
укуса ученика;
речима и свира
рад на подстицању основне елементе
извођачких
музичке форме:
способности
мотив, реченица,
ученика и
облик песме,
примени
облик сонатине;
различитих
– користи педал у
артикулација,
делима
динамике у
једноставније
зависности од
фактуре;
стила и карактера
– уочава у нотном
композиције;
тексту и
Развијање
примењује у
способности
извођењу акценте;
ученика за
– чује и
повезивање овог
примењује више
предмета са
динамичких
главним
нивоа
предметом који
пиајанисимо,
ученик изучава
мецопијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
-самостално
и/или по потреби
уз помоћ

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

5. Комади

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
Ученик:
усавршавању
– чита течно нотни
техничких и
текст у
музичких
виолинском и бас
елемената и
кључу;
развоју музичког
– описује својим
укуса ученика;
речима и свира
рад на подстицању основне
извођачких
елементе
способности
музичке форме:
ученика и
мотив,
примени
реченица,
различитих
облик песме,
артикулација,
облик
динамике у
сонатине;
зависности од
– користи педал у
стила и карактера
делима
композиције;
једноставније
-Развијање
фактуре;
способности
– Уочава у
ученика за
нотном тексту и
повезивање овог
примењује у
предмета са
извођењу акценте;
главним
– чује и
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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Наставна тема
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Циљеви садржаји
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
примењује више
динамичких
нивоапиајанисимо,
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
– осмишљава уз
помоћ
наставника и
примењује
различита
музичка
изражајна
средства у
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– развија и
испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
поштује
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
ЕТИДЕ
Черни оп. 849 - избор тежих Черни оп. 299 I и II свеска - избор Бертини оп. 100 избор Беренс оп. 88 - избор Хелер - избор.
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Ј. С. Бах: Мале композиције за клавир Ј. С. Бах: 12 малих прелудијума – лакши,
Полифоне композиције других аутора различитих епоха одговарајуће тежине.
СОНАТИНЕ
Клементи, Кулау, Дусек, Дијабели, Хајдн,
Моцарт КОМПОЗИЦИЈЕ ПО
СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ
Дела различитог карактера из различитих епоха на одговара- јућем техничком, нивоу.

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:

а) осам етида са различитим
техничким захтевима;
б) три полифоне композиције;
в) једна цела сонатина или
три става из различитих
сонатина различитог
карактера;
г) три композиције по слободном избору
различитог карактера.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
Једна скала;
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Једна етида;
Једна полифона композиција;
Два става сонатине;
Једна композиција по слободном избору.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

2. Етиде
708

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, етида,
техничких вежби

Рад на
усавршавању

Упоредни клавир - соло певање смш
III
индивидуални
35
1
45 минута
солфеђо, хармонија, музички облици,
историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира
дурске и молске
скале у триолама
кроз три октаве
паралелно.
Дурски и молски
трозвуци у малом
разлагању кроз
три октаве
четворогласно.
Доминантни и
умањени
четворозвуци у
осминама у
малом разлагању
кроз две октаве.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик:
-чита течно нотни

за основни ниво:
чита нотни текст у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

3. Полифоне
композиције

Циљеви садржаји
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
складу са датом
композицијом;

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање

Исходи – по нивоима
текст у
виолинском и бас
кључу са обе руке
или одвојено;
– препознаје и
примењује
основне законе
метрике,
слаб и јак део
такта;
-примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева
приликом
свирања;
– 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;
– употребљава
педал
– развија
спретност
целокупног
апарата уз помоћ
наставника;
Ученик:
-појашњава
конструкцију
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виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима

за основни ниво:
Чита тачне ноте
прсторед,
као

и
и
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4. Цикличне
композиције

710

Циљеви садржаји
полифоних
композиција;
рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких

Исходи – по нивоима
дела и својим
речима,
објашњава
значења термина
музичке форме;
– јасно разликује
врсте украса и
може да одсвира
различите врсте
трилера;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
-Ученик:
– чита течно нотни
текст у
виолинском и бас

правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
кључу;
– описује својим
речима и свира
основне елементе
музичке форме:
мотив, реченица,
облик песме,
облик сонатине;
– користи педал у
делима
једноставније
фактуре;
– уочава у нотном
тексту и
примењује у
извођењу акценте;
– чује и примењује
више динамичких
нивоа
пиајанисимо,
мецопијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
-самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
-Интерпретира
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наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
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5. Комади
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
Ученик:
усавршавању
– чита течно нотни
техничких и
текст у
музичких
виолинском и бас
елемената и
кључу;
развоју музичког
– описује својим
укуса ученика;
речима и свира
рад на подстицању основне
извођачких
елементе
способности
музичке форме:
ученика и
мотив,
примени
реченица,
различитих
облик песме,
артикулација,
облик
динамике у
сонатине;
зависности од
– користи педал у
стила и карактера
делима
композиције;
једноставније
-Развијање
фактуре;
способности
– Уочава у
ученика за
нотном тексту и
повезивање овог
примењује у
предмета са
извођењу акценте;
главним
– чује и
предметом који
примењује више
ученик изучава
динамичких
нивоапиајанисимо,
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
мелодијску
линију од
пратње;
– осмишљава уз
помоћ
наставника и
примењује
различита
музичка
изражајна
средства у
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– развија и
испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
ЕТИДЕ
Черни оп. 849 - теже
Черни оп. 299 I и II свеска теже Бертини оп. 100 - избор
Беренс оп. 61 избор Хелер избор
Кршић-Ранковић: Збирка клавирских композиција за савлађивање техничких
проблема, I
свеска
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Ј. С. Бах: 12 малих прелудијума
Ј. С. Бах: 6 малих прелудијума - лакши
Полифоне композиције разних аутора из различитих епоха на одговарајућем
техничком нивоу.
СОНАТИНЕ
Клементи, Кулау, Дијабели, Дусек, Хајдн, Моцарт и други
аутори КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ
Мали комади слободног облика разних аутора из различитих
епоха (менуети, скерца, гавоте, игре и други облици одговарајуће тежине).

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
714

а) осам етида различитих
техничких захтева;
б)четири композиције полифоног
карактера;
в) једна цела сонатина;
г)четири композиције слободног
облика од којих једна треба да
буде клавирска пратња вокалне
деонице,
соло
весме
или
вокализе.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Јавни наступи:

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна
тема
1.Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке
технике кроз
вежбање скала,
етида, техничких
вежби

2. Етиде

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на
подстицању

Упоредни клавир - соло певање смш
IV
индивидуални
35
1
45 минута
солфеђо, хармонија, музички облици,
историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.

Исходи – по нивоима
-Ученик свира
дурске и молске
скале у
шеснаестинама кроз
четири октаве
паралелно. Дурски
и молски трозвуци
у великом
разлагању кроз две
октаве паралелно.

Ученик:
-чита течно нотни
текст у виолинском
и бас кључу са обе
руке или одвојено;
– препознаје и
примењује
основне законе
метрике,
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за основни ниво:
са
тачним
тоновима
и
правилним
прсторедом
у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом
и
јасном
артикулацијом
у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом, јасном
артикулацијом и динамичким
нијансирањем у брзом темпу.
за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас кључу,
препознаје ознаке за темпо,
динамику, артикулацију уз
помоћ наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз малу
715
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Наставна
тема

3. Полифоне
композиције

716

Циљеви садржаји
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
складу са датом
композицијом;

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање
полифоних
композиција;
рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на
подстицању
извођачких
способности
ученика и

Исходи – по нивоима
слаб и јак део
такта;
-примењује
различите начине
решавања
техничких и
музичких захтева
приликом
свирања;
– 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;
– употребљава педал
– развија спретност
целокупног апарата
уз помоћ
наставника;
Ученик:
-појашњава
конструкцију дела
и својим речима,
објашњава
значења термина
музичке форме;
– јасно разликује
врсте украса и
може да одсвира
различите врсте
трилера;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– критички вреднује
изведене

помоћ наставника,
свира у умереном темпу,
поштујући прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања и
артикулацију.
Свира самостално напамет
композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са другим
предметима.
учествује у јавним наступима

за основни ниво:
Чита тачне ноте и прсторед,
као и правилно вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и правилно
вођење гласова поштујући
динамику и артикулацију у
умереном темпу уз мале
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује тачан
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

4. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на
подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности

Исходи – по нивоима
композиције у
односу на техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
-Ученик:
– чита течно нотни
текст у виолинском
и бас кључу;
– описује својим
речима и свира
основне елементе
музичке форме:
мотив, реченица,
облик песме,
облик сонатине;
– користи педал у
делима
једноставније
фактуре;
– уочава у нотном
тексту и примењује
у извођењу акценте;
– чује и примењује
више динамичких
нивоа
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прсторед, правилно води
гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и прсторед,
динамику, артикулацију уз
помоћ наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине, поштује
тачан прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
717
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Наставна
тема

5. Комади
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Циљеви садржаји
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на
подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени

Исходи – по нивоима
пиајанисимо,
мецопијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
-самостално и/или
по потреби уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
-Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Ученик:
– чита течно нотни
текст у виолинском
и бас кључу;
– описује својим
речима и свира
основне елементе
музичке форме:
мотив, реченица,
облик песме,
облик сонатине;
– користи педал у
делима

контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са другим
предметима.
Учествује у јавним наступимa.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом, јасном
артикулацијом и макро
динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом, јасном
артикулацијом и динамичким
нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
једноставније
фактуре;
– Уочава у нотном
тексту и примењује
у извођењу акценте;
– чује и примењује
више динамичких
нивоапиајанисимо,
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
– осмишљава уз
помоћ наставника
и примењује
различита музичка
изражајна средства
у зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално и/или
по потреби уз
помоћ наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на јавним
наступима у школи
и ван ње;
– развија и испољава
самопоуздање у
току јавног наступа;
поштује договорена
правила понашања
при слушању и
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
извођењу музике.
Интерпретира
стилски композицију
тачно, ритмично и у
датом темпу са
тачном динамиком и
артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу са
тим

Литература:
ЕТИДЕ
Кршић-Ранковић: Збирка клавирских композиција за савлађивање техничких
проблема, I
свеска Беренс оп. 61 I свеска Черни оп. 299 I и II свеска Хелер - избор тежих
етида.ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Ј. С. Бах: 12 малих прелудијума - тежи Ј. С. Бах: 6 малих прелудијума - лакших
Хендл: Мале композиције
Полифоне композиције разних аутора из различитих епоха на одговарајућем
техничком нивоу.
СОНАТИНЕ
Хајдн, Моцарт, Бетовен
КОМПОЗИЦИЈЕ ПО СЛОБОДНОМ ИЗБОРУ П. И. Чајковски: Албум за младе
оп. 39 Р. Шуман: Албум за младе оп. 68 Кабалевски: Композиције за клавир оп. 27
Б. Барток: За децу, I свеска
Композиције других аутора из различитих епоха и различитих стилова на
одговарајућем техничком нивоу.

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
720

а) шест етида;
б) четири полифоне композиције;
в) две сонатине;
г) четири композиције по слободном
избору од чега једна треба да буде лака
клавирска пратња вокалне деонице, соло
песме или вокализе.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.27. Клавир за теоретски одсек „А“ програм

Клавир-теоретски одсек, “А” програм

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

индивидуални
70
2
45 минута

Корелација:

солфеђо, теорија музике

Међупредметне компетенције:
Начини провере:

Наставна тема
1. Техничке
дисциплине
Лествице

2. Етиде

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

Рад на
усавршавању

I

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална , комуникација.
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи

Исходи – по нивоима
-Ученик
свира
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.
На
сваку дијатонску
скалу аутентична
каденца, уски слог
- вежбати свирање
– Ученик:
примењује
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

за основни ниво:
чита нотни текст у
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техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

3. Полифоне
композиције

722

различите начине
решавања
техничких и
музичких захтева
приликом
свирања;
– коригује лоше
извођење у току
свирања;
– негује културу
тона;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
-појашњава
вежбање
конструкцију дела
полифоних
и својим речима
композиција;
објашњава значења
рад на
термина музичке
усавршавању
форме;
техничких и
– јасно разликује
музичких
врсте украса и
елемената и
може да одсвира
развоју музичког
различите врсте
укуса ученика;
трилера;
рад на подстицању – учествује на
извођачких
јавним наступима
способности
у школи и ван ње;
ученика и
– критички
примени
вреднује изведене
различитих
композиције у

виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
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артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развој
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

4. Цикличне
композиције

односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
-Ученик:
усавршавању
самостално
техничких и
изводи различите
музичких
врсте
елемената и
артикулације које
развоју музичког
се захтевају у
укуса ученика;
музичком делу;
рад на подстицању – коригује лоше
извођачких
извођење у току
способности
свирања;
ученика и
– у свирању
примени
примењује
различитих
динамичке нијансе
артикулација,
и јасно
динамике у
диференцира
зависности од
мелодијску линију
стила и карактера
од пратње;
композиције;
– негује културу
Развој
тона;
способности
– Објашњава
ученика за
конструкцију
повезивање овог
дела и својим
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Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
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предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

5. Комади
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речима
објашњава
значења термина
музичке форме;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Рад на
Ученик:
усавршавању
– коригује лоше
техничких и
извођење у току
музичких
свирања;
елемената и
– у свирању
развоју музичког
примењује
укуса ученика;
динамичке
рад на подстицању нијансе и јасно
извођачких
диференцира
способности
мелодијску
ученика и
линију од пратње;
примени
– негује културу
различитих
тона;
артикулација,
– преноси на
динамике у
публику
зависности од
сопствени
стила и карактера
емоционални
композиције;
доживљај кроз
-Развијање
интерпретацију
способности
музичког дела
ученика за
(изражајно

нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

свира);
– 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
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;

6. Комади за
четири руке

Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
композиција за
четвороручно
свирање.

осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Ученик:
-свирањем у
клавирском дуу
примењује
принцип узајамног
слушања и
сарадње;
-поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
Поштује
принцип
узајамног
слушања у заједничком
свирању
уз
помоћ
наставника.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника, поштује
принципе узајамног
слушања уз сугестије
725
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наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално своју
деоницу уз контролу
тона, слушајући другог
извођача и поштује
принципе узајамног
слушања при извођењу
музике.
Учествује у јавним
наступимa
Литература:
ЕТИДЕ К. Черни ор. 299 - избор Беренс ор. 61, ор. 88 - избор Крамер: I свеска - избор
Лешхорн ор. 66 - избор Кршић-Ранковић: Збирка клавирских композиција за савладавање
техничких проблема, I свеска ПОЛИФОНИЈА Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Мали
прелудијуми, Француске свите - поједини ставови Г. Ф. Хендл - поједини ставови из свита
Други аутори XVII и XVIII века СОНАТНА ФОРМА И ВАРИЈАЦИЈЕ Ј. Хајдн (ред.
Фелер): Сонате Е-дур и Ге-дур Ј. Хајдн: (ред. Богданов) Соната А-дур Ј. Хајдн: (ред.
Кршић) Сонате Де-дур и А-дур Ј. Хајдн: Соната-дивертименто (ред. Мишевић) Це-дур А.
Моцарт: XV 545 Це-дур „Фасил"; XV 283 Ге-дур Л. ван Бетовен: Сонате ор. 49, број 1 и 2
Р. Шуман: ор. 116, Соната за младеж Беркович: Варијације (на тему руске народне песме)
Кабалевски: Варијације ор. 51, на тему украјинских песама Л. ван Бетовен: 6 лаких
варијација на швајцарску тему М. Клементи: Варијације на тему шпанске игре КОМАДИ
Р. Шуман: избор из Споменара ор. 68 Ф. Шопен: За најмлађе (Лорковић) Л. ван Бетовен:
Багателе, 6 Екосеза (ор. 119) Б. Барток: На селу, Микрокозмос (избор) Кабалевски:
Варијације а-мол Ф. Менделсон: Песме без речи М. Мусоргски: Гопак, Суза Прокофјев:
ор. 65 - избор Е. Григ: Лирски комади М. Тајчевић: Српске игре С. Рајичић: Свита
Вера. Богдановић: Музика предкласичара - избор КОМАДИ ЗА ЧЕТИРИ РУКЕ Ј. Кршић:
Збирка - избор Храшовец: Збирка „Добра товаришта Брадач", свеска IV и V (на нивоу) за
читање и свирање на часу са педагогом

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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а) седам етида са различитим техничким
проблемима; б) четири полифоне
композиције; в) две сонате, или по један
став из више соната; г) четири комада
разних епоха и карактера
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке
дисциплине
Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

Клавир-теоретски одсек, “А” програм
II
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална .
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.
Исходи – по нивоима
-Ученик
свира
дијатонске
и
хроматске скале
кроз
четири
октаве,
у
шеснаестинама, у
размаку
октаве,
паралелно
и
супротно кретање.
У размаку терце
кроз
четири
октаве, паралелно.
Квинтакорди
и
септакорди
у
малом и великом
разлагању,
кроз
четири
октаве
паралелно,
у
шеснаестинама.
Симултано,
четворогласно,
кроз
четири
октаве.
Аутентична
каденца,
уски
слог, уз сваку
дијатонску скалу
(квинтни, октавни
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
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Наставна тема
2. Етиде

3. Полифоне
композиције

728

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

и терцни положај).
Рад на
– Ученик:
за основни ниво:
усавршавању
примењује
чита нотни текст у
техничких и
различите
виолинском и бас
музичких
начине
кључу, препознаје
елемената и
решавања
ознаке за темпо,
развоју музичког
техничких и
динамику, артикулацију
укуса ученика;
музичких
уз помоћ наставника у
рад на подстицању захтева
спором темпу.
извођачких
приликом
за средњи ниво:
способности
свирања;
Чита нотни текст уз
ученика и
– коригује лоше
малу помоћ наставника,
примени
извођење у току
свира у умереном
различитих
свирања;
темпу, поштујући
артикулација,
– негује културу
прсторед,
динамике у
тона;
динамику,артикулацију.
складу са датом
– учествује на
за напредни ниво:
композицијом;
јавним наступима Анализира и свира
у школи и ван ње; самостално, користи
– критички
динамичка нијансирања
вреднује
и артикулацију.
изведене
Свира самостално
композиције у
напамет композиције у
односу на
одговарајућем темпу.
техничку
Повезује знања са
припремљеност
другим предметима.
и музичку
учествује у јавним
освешћеност;
наступима
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
Рад на извођачкој Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
-појашњава
Чита тачне ноте и
вежбање
конструкцију
прсторед,
као
и
полифоних
дела и својим
правилно
вођење
композиција;
речима,
гласова
уз
помоћ
рад на
објашњава
наставника у спором
усавршавању
значења термина
темпу.
техничких и
музичке форме;
за средњи ниво:
музичких
– јасно
Чита тачне ноте и
елемената и
разликује
прсторед, као и
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развој
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима

врсте украса и
може да
одсвира
различите
врсте трилера;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
-Ученик:
усавршавању
самостално
техничких и
изводи различите
музичких
врсте
елемената и
артикулације које
развоју музичког
се захтевају у
укуса ученика;
музичком делу;
рад на подстицању – коригује лоше

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
729
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Наставна тема

5. Комади

730

Циљеви садржаји
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развој
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких

Исходи – по нивоима
извођење у току
свирања;
– у свирању
примењујњ
динамичке
нијансе и јасно
диференцира
мелодијску
линију од
пратње;
– негује културу
тона;
– Објашњава
конструкцију
дела и својим
речима
објашњава
значења термина
музичке форме;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Ученик:
– коригује лоше
извођење у току
свирања;

прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
у свирању
примењује
динамичке
нијансе и јасно
диференцира
мелодијску
линију од
пратње;
– негује културу
тона;
– преноси на
публику
сопствени
емоционални
доживљај кроз
интерпретацију
музичког дела
(изражајно
свира);
– 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
–

са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем

Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

731

Школски програм 2019.-2023.године
Литература:
ЕТИДЕ Беренс: ор. 61 - избор Лешхорн: ор. 66 - избор К. Черни ор. 299, II свеска - избор
Крамер: II свеска - избор Кршић-Ранковић: II свеска - избор Мошковски: ор. 18 - избор
Композиције других аутора сличне тежине и обима ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ Ј. С.
Бах: Двогласне инвенције Ј. С. Бах: Трогласне инвенције Ј. С. Бах: појединачни ставови из
Француске свите Г. Ф. Хендл: појединачни ставови из Свита СОНАТНА ФОРМА И
ВАРИЈАЦИЈЕ Л. ван Бетовен: Варијације Ге-дур на оригиналну тему Л. ван Бетовен:
Варијације Ге-дур на тему Паисиела Л. ван Батовен: Рондо Це-дур (Багателе ор. 33 Ес-дур,
А-дур) В. А. Моцарт: Рондо Де-дур, Фантазија де-мол Г. Ф. Хендл: Концерт Еф-дур Ј. С.
Бах: Концерт еф-мол Ј. С. Бах: Концерт Де-дур, Ге-дур, Бе-дур Беркович: Веријације на
тему Цаганинија а-мол Ј. Хајдн: Сонате (редакција Раукс) - избор В. А. Моцарт: Концерт
Де-дур М. Мишевић: 11 соната Ј. Хајдна А. Моцарт: Сонате - избор А. Хачатурјан:
Сонатина Це-дур КОМАДИ М. Тајчевић: Српске игре Наши композитори за младе
пијанисте (Милошевић, Трајковић, Бабић....) Ј. Славенски: Песме и игре са Балкана, Из
Југославије Кунц: Младо лишће Пинтарић-Станчић: Композиције за клавир Ф.
Менделсон: Песме без речи - избор Б. Сметана: ор. 8 Поетична полка, бр. 2 Ф. Шуберт: ор.
142 Емпромпти Ас-дур, ор. 90 Ес-дур Е. Григ: Ноктурно Д. Скарлати: Сонате - избор Д.
Шостакович: Прелудијум ор. 34 - избор Б. Барток: 6 румунских игара Прокофјев: ор. 25
Гавота из Класичне симфоније; ор. 22 бр. 1, 10 Дебиси: Арабеска, Е-дур, прелудијум,
Девојка са косом бојелана 553 Ј. Ибер: Н18 - избор П. И. Чајковски: Годишња доба Р.
Шуман: Дечје сцене ор. 15 - избор Ф. Шопен: Мазурке, Валцери, Ноктурна Ј. Кршић-Р.
Ранковић: Збирка клавирских композиција за са- влађивање техничких проблема, I свеска
- избор КОМАДИ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ Свирати на часу са професором Ф.
Шуберт: Оригиналне четвороручне композиције (Варија- ције, Соната Бе-дур) Р. Шуман:
ор. 66, И. Стравински: Три лака комада М. Равел: Моја мајка гуска и други комади исте
тежине.

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:

732

а) шест етида са различитим техничким
проблемима; б) четири полифоне
композиције; в) две сонате или по једна
став из концерта, више соната, варијације
или ронда; г) једна композиција
југословенског аутора; д) четири
композиције - комада разних аутора и
карактера;
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
Једна етида; Једна полифона композиција;
Став сонате или концерта, или варијације
или ронда; Композиција по избору.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Клавир-теоретски одсек, “А” програм
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке
дисциплине
Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

III
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална .
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик
свира
дијатонске
и
хроматске скале
кроз
четири
октаве
у
шеснаестинама, у
паралелном
и
супротном
кретању у размаку
октаве.
Размак
терце, сексте и
дециме паралелно.
Квинтакорд
и
септакорд у малом
разлагању,
разломљено
и
симултано
кроз
четири октаве, 12
арпеђа
велико
разлагање
од
истог
полазног
тона кроз четири
октаве. Варљива
каденца, уски слог
(уз
сваку
дијатонску скалу)
квинтни, октавни
и терцни положај
(I, IV, V, VI, IV,
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
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2. Етиде
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

VI, III, IV, IIIV,
Рад на
– Ученик:
за основни ниво:
усавршавању
чита и свира
чита нотни текст у
техничких и
течно с листа са
виолинском и бас
музичких
обе руке;
кључу, препознаје
елемената и
– спретно изводи
ознаке за темпо,
развоју музичког
технички
динамику, артикулацију
укуса ученика;
захтевније
уз помоћ наставника у
рад на подстицању композиције;
спором темпу.
извођачких
– својим речима
за средњи ниво:
способности
објашњава и
Чита нотни текст уз
ученика и
користи
малу помоћ наставника,
примени
одговарајуће
свира у умереном
различитих
врсте меморије;
темпу, поштујући
артикулација,
– учествује на
прсторед,
динамике у
јавним наступима динамику,артикулацију.
складу са датом
у школи и ван ње; за напредни ниво:
композицијом;
– критички
Анализира и свира
вреднује
самостално, користи
изведене
динамичка нијансирања
композиције у
и артикулацију.
односу на
Свира самостално
техничку
напамет композиције у
припремљеност
одговарајућем темпу.
и музичку
Повезује знања са
освешћеност;
другим предметима.
– негује културу
учествује у јавним
тона;
наступима
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
слушању и
извођењу
музике;
-користи носиоце
звука за слушање
музике

3. Полифоне
композиције

Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
– -повезује
вежбање
знање из
полифоних
теорије музике
композиција;
са елементима
рад на
интерпретације;
усавршавању
– Препознаје
техничких и
период настанка
музичких
одређене
елемената и
композиције;
развоју музичког
– спретно изводи
укуса ученика;
технички
рад на подстицању захтевније
извођачких
композиције;
способности
– појашњава
ученика и
конструкцију
примени
дела и
различитих
објашњава
артикулација,
значења
динамике у
термина
зависности од
музичке
стила и карактера
форме;
композиције;
– својим речима
Развијање
објашњава и
способности
користи
ученика за
одговарајуће
повезивање овог
врсте меморије;
предмета са
– учествује на
главним
јавним наступима
предметом који
у школи и ван ње;
ученик изучава
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
технич- ку
припремљеност
и музичку
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.

4. Цикличне
композиције

736

Рад на
-Ученик:
усавршавању
– чита и свира
техничких и
течно с листа са
музичких
обе руке;
елемената и
– повезује знање
развоју музичког
из теорије
укуса ученика;
музике са
рад на подстицању елементима
извођачких
интерпретације;
способности
– препознаје
ученика и
период настанка
примени
одређене
различитих
композиције;
артикулација,
– спретно изводи
динамике у
технички
зависности од
захтевније
стила и карактера
композиције;
композиције;
– самостално
-Развијање
хармонизује

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

5. Комади

Циљеви садржаји
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких

Исходи – по нивоима
једноставан
тематски
материјал;
– Појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– негује културу
тона;
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.

води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.

Ученик:
– чита и свира
течно с листа са
обе руке;

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
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Циљеви садржаји
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
Препознаје
период настанка
одређене
композиције;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– самостално
хармонизује
једноставан
тематски
материјал;
– Појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
–

за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.

7. Комади за
четири руке

Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
композиција за
четвороручно
свирање.

Ученик:
-свирањем у
клавирском дуу
примењује
принцип узајамног
слушања и
сарадње;
-поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
Поштује
принцип
узајамног
слушања у заједничком
свирању
уз
помоћ
наставника.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника, поштује
принципе узајамног
слушања уз сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално своју
деоницу уз контролу
тона, слушајући другог
извођача и поштује
принципе узајамног
слушања при извођењу
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
музике.
Учествује у јавним
наступимa
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Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
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а) пет етида са различитим техничким
проблемима; б) четири полифоне
композиције; в) две сонате или неколико
ставова из више соната и концерата и једне
варијације или рондо; г) два већа или
четири мања комада.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
године

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Техничке
дисциплине
Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

Клавир-теоретски одсек, “А” програм
IV
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, дигитална
компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.
Исходи – по нивоима
-Ученик
свира
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.
12
арпеђа од истог
полазног тона: ге,
а, ха. Вежба М. Л.
за
полифонију
транспоновано

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким
нијансирањем у брзом
темпу.
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Наставна тема

2. Етиде

742

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у складу
са датом
композицијом;

кроз
све
тоналитете.
По
хроматском реду:
умањени
и
доминантни
септакорд,
квинтакорди дура
и мола, симултано
четворогласно кроз
две
октаве.
Каденце
аутентичне,
варљиве (свирати
на крају скале).
– Ученик:
чита и свира течно
с листа са обе
руке;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће врсте
меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати сопствени
развој и
самостално

за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.

учествује у јавним
наступима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и
извођењу музике;
-користи носиоце
звука за слушање
музике.

3. Полифоне
композиције

Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање
полифоних
композиција;
рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развој способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који

Ученик:
– -повезује знање
из теорије
музике са
елементима
интерпретације;
– Препознаје
период настанка
одређене
композиције;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће врсте
меморије;
– учествује на
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.

Учествује у јавним
743
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције

744

Циљеви садржаји
ученик изучава

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности

Исходи – по нивоима
јавним наступима
наступима.
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у
односу на техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
-Ученик:
– чита и свира
течно с листа са
обе руке;
– повезује знање
из теорије
музике са
елементима
интерпретације;
– препознаје

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
умереном темпу уз
период настанка
сугестије наставника.
одређене
за напредни ниво:
композиције;
Анализира и свира
– спретно изводи
самостално заједно,
технички
напамет сонатине,
захтевније
поштује тачан
композиције;
прсторед, правилно
– самостално
води гласове ,
хармонизује
Самостално користи
једноставан
динамичко
тематски
нијансирање,
артикулацију, свира у
материјал;
одговарајућем темпу,
– Појашњава
контролише тон,
конструкцију
примењује коришћење
дела и
педала, критички прати
објашњава
свој развој.
значења
Повезује знања са
термина
другим предметима.
музичке
Учествује у јавним
форме;
наступимa.
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће врсте
меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;;
– негује културу
тона;
– критички
прати сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила
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745

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.

5. Комади

746

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Ученик:
– чита и свира
течно с листа са
обе руке;
– Препознаје
период настанка
одређене
композиције;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– самостално
хармонизује
једноставан
тематски
материјал;
– Појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће врсте
меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује изведене
композиције у

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким
нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
односу на
техничку
припремљеност и
музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално вежба
по плану који је
утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.

6. Клавирске
композиције за
читање са листа и
четвороручно
свирање

Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
композиција за
четвороручно
свирање.

Ученик:
-свирањем у
клавирском дуу
примењује
принцип узајамног
слушања и
сарадње;
-поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике
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за основни ниво:
Чита тачне ноте с листа,
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
Поштује
принцип
узајамног
слушања у заједничком
свирању
уз
помоћ
наставника.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
наставника, поштује
принципе узајамног
слушања уз сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално своју
деоницу уз контролу
тона, слушајући другог
извођача и поштује
принципе узајамног
слушања при извођењу
музике.

Учествује у јавним
наступимa
Литература:
ЕТИДЕ Крамер: ор. 60 IV свеска - избор за дупле терце итд Беренс: ор. 61, III и IV свеска избор Лешхорн: ор. 136 II и III свеска, Мошелес: ор. 70 - избор К. Черни: ор. 740 III свеска
Виртуозне композиције од старих мајстора до данас (избор М. Мишевић и С.
Димитријевић) Друга дела сличне тежине по избору наставника. ПОЛИФОНЕ
КОМПОЗИЦИЈЕ Г. Ф. Хендл: Свите - избор Ј. С. Бах: Трогласне инвценције - избор;
Француске свите - појединачни ставови из свих свита; Енглеске свите - појединачни
ставови; Мали прелудијуми и фуге и фугета СОНАТНА ФОРМА Ј. Хајдн: 11 соната
(редакција М. Мишевић) А. Моцарт: Сонате - избор Л. ван Бетовен: ор. 14 бр. 1 Е-дур и
бр. 2 Ге-дур; ор. 2 бр. 1 еф-мол и друге КОМАДИ К. Дебиси: Арабеске Е-дур и Ге-дур;
Дечји кутак,Купрен: Сестра Моник,Ж. Ф. Рамо: Гавота и Варијације,Р. Шуман: Арабеска
ор. 18; Дечје сцене ор. 15 (теже); Новелете Ф. Шопен: Ноктурна, Полонезе, Мазурке избор Ф. Шуберт: Емпромпти ор. 142 Бе-дур 555 Скрјабин: Прелудијуми ор. 11 и други
опуси; Мазурка ор. 3 бр. 6 Фис-дур,Прокофјев: ор. 22 Пролазне визије - избор Б. Барток:
Сонатина; Багателе (ор. 6),Лутке у класичној музици XX века (избор и редакција М.
Мишевић),Ф. Лист: Ноктурно Ас-дур Регер: Гавота Е-дур Мокрањац: Етида бе-мол
Милошевић: Мала свита,Ј. Славенски: Из Југославије К. Бабић: Прелиди ђокози Јевтић: 6
прелудијума,Рајичић: Скице; Игра де-мол Д. Пејачевић: Ноктурно Ј. Кршић-Р. Ранковић:
Збирка клавирских композиција за савлађивање техничких проблема, I и II свеска - избор
Избор дела Бјелинског, Шкерјанца и др. КЛАВИРСКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧИТАЊЕ СА
ЛИСТА И ЧЕТВОРОРУЧНО СВИРАЊЕ 100 година музике за клавир (редакција М.
Мишевић)

Обавезни минимум програма:
Смотра:
748

а) четири етиде са различитим техничким
проблемима; б) две полифоне композиције;
в) две сонате; г)четири композиције
различитих стилова.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Једна етида - напамет; Једна полифона
композиција - напамет; Један комад XIX
или XX века - напамет; Једна соната или
концерт - може и из нота.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Испит:
Јавни наступи:

6.1.28. Клавир за теоретски одсек „Б“ програм
Клавир-теоретски одсек, “Б” програм

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

индивидуални
70
2
45 минута

Корелација:

солфеђо, теорија музике

I

целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.

Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, етида,
техничких вежби

Исходи – по нивоима
-Ученик:
описује својим
речима делове
клавира и начин
добијања тона
на клавиру;
–
–

правилно седи за
клавиром;
-свира све
дијатонске и
хроматске скале
паралелно кроз
две октаве,
квинтакорд
разложено и
симултано кроз
–

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.
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Наставна тема
2. Етиде

3. Полифоне
композиције
750

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

две октаве
Рад на
– Ученик:
за основни ниво:
усавршавању
примењује
чита нотни текст у
техничких и
основне
виолинском и бас
музичких
елементе нотне
кључу, препознаје
елемената и
писмености у
ознаке за темпо,
развоју музичког
свирању и чита
динамику, артикулацију
укуса ученика;
нотни текст у
уз помоћ наставника у
рад на подстицању виолинском и
спором темпу.
извођачких
бас кључу;
за средњи ниво:
способности
Чита нотни текст уз
ученика и
-препознаје
малу помоћ наставника,
примени
основне ознаке
свира у умереном
различитих
за темпо,
темпу, поштујући
артикулација,
динамику,
прсторед,
динамике у складу понављање,
динамику,артикулацију.
са датом
артикулацију и
за напредни ниво:
композицијом;
описује их
Анализира и свира
својим речима;
самостално, користи
– самостално
динамичка нијансирања
свира кратке
и артикулацију.
композиције
Свира самостално
напамет;
напамет композиције у
– самостално и
одговарајућем темпу.
уз помоћ
Повезује знања са
наставника
другим предметима.
контролише
учествује у јавним
квалитет
наступима
звука;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
– поштује
договорена
правила
понашања при
извођењу
музике
Рад на извођачкој Ученик:
за основни ниво:
техници кроз
– -примењује
Чита тачне ноте и
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
вежбање
полифоних
композиција;
рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава.

Исходи – по нивоима
основне
елементе нотне
писмености у
свирању и чита
нотни текст у
виолинском и
бас кључу;
– препознаје
основне ознаке
за темпо,
динамику,
понављање,
артикулацију и
описује их
својим речима;
– самостално
свира кратке
композиције
напамет;
– самостално и
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет
звука;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– Испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
– поштује
договорена
правила
понашања при
извођењу
музике
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
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прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.
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Наставна тема

4. Цикличне
композиције
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Рад на
-Ученик:
усавршавању
– -примењује
техничких и
основне
музичких
елементе нотне
елемената и
писмености у
развоју музичког
свирању и чита
укуса ученика;
нотни текст у
рад на подстицању виолинском и
извођачких
бас кључу;
способности
– препознаје
ученика и
основне ознаке
примени
за темпо,
различитих
динамику,
артикулација,
понављање,
динамике у
артикулацију и
зависности од
описује их
стила и карактера
својим речима;
композиције;
– самостално
Развијање
свира кратке
способности
композиције
ученика за
напамет;
повезивање овог
– самостално и
предмета са
уз помоћ
главним
наставника
предметом који
контролише
ученик изучава
квалитет
звука;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– Испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
– поштује
договорена
правила
понашања при
извођењу

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

5. Комади

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

музике
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим
Рад на
Ученик:
усавршавању
– -примењује
техничких и
основне
музичких
елементе нотне
елемената и
писмености у
развоју музичког
свирању и чита
укуса ученика;
нотни текст у
рад на подстицању виолинском и
извођачких
бас кључу;
способности
– препознаје
ученика и
основне ознаке
примени
за темпо,
различитих
динамику,
артикулација,
понављање,
динамике у
артикулацију и
зависности од
описује их
стила и карактера
својим речима;
композиције;
– самостално
-Развијање
свира кратке
способности
композиције
ученика за
напамет;
повезивање овог
– самостално и
предмета са
уз помоћ
главним
наставника
предметом који
контролише
ученик изучава
квалитет
звука;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– Испољава
самопоуздање у
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
току јавног
наступа;
– поштује
договорена
правила
понашања при
извођењу
музике
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
ШКОЛЕ Николајев: Школа за клавир Јела Кршић: Школа за клавир Друге школе сличне
тежине - по избору наставника
ЕТИДЕ 556 Дивернуа: Етиде - избор Лемоан: Етиде - избор Николајев: Школа за клавир Етиде из II дела
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ Јела Кршић: Клавирска читанка - вежбе за полифонију Ј.
С. Бах: Мале композиције
СОНАТИНЕ Избор сонатина, I свеска
КОМПОЗИЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ СТИЛОВА Гедике: 60 лаких композиција, ор. 36 Гурлит:
Први кораци младог пијанисте ор. 82 (Први кораци - ДСЗ - 1а и 1б) Избор лаких
композиција (Просвета),Б. Барток: За децу; Клавирска музика за почетнике; Микрокозмос I, Кабалевски: 24 лаке композиције ор. 39 Албум југословенских клавирских
композиција свеска I В. Богдановић: Музика предкласичара - избор

Обавезни минимум програма:

Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
754

а) 60 вежби;
б) 10 етида;
в) четири полифоне композиције;
г) две сонатине;
д) три композиције различитих стилова
Три композиције различитог карактера
НЕ
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

2. Етиде

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, етида,
техничких вежби

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;

Клавир-теоретски одсек, “Б” програм
II
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира све
дурске
скале
паралелно
и
супротно кроз две
октаве,
а
у
триолама кроз три
октаве паралелно,
а хроматске и све
молске скале само
паралелно
кроз
једну октаву а
кроз три октаве и
у
триолама.
Квинтакорди
и
септакорди
четворогласно
разложено
и
симултано
кроз
две октаве.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик:
-чита течно нотни
текст у
виолинском и бас
кључу;
– препознаје и
примењује

за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
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Наставна тема

3. Полифоне
композиције

756

Циљеви садржаји
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
складу са датом
композицијом;

Исходи – по нивоима

основне законе
метрике, слаб и
јак део такта;
– 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;
Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
-појашњава
вежбање
конструкцију
полифоних
дела и својим
композиција;
речима,
рад на
објашњава
усавршавању
значења термина
техничких и
музичке форме;
музичких
– јасно
елемената и
разликује
развоју музичког
врсте украса и
укуса ученика;
може да
рад на подстицању одсвира
извођачких
различите
способности
врсте трилера;
ученика и
– учествује на
примени
јавним наступима
различитих
у школи и ван ње;
артикулација,
– критички
динамике у
вреднује
зависности од
изведене

спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Цикличне
композиције

Циљеви садржаји
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима

композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио са
наставником;
– критички прати
сопствени развој;
– користи носиоце
звука за слушање
музике;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Рад на
-Ученик:
усавршавању
– чита течно нотни
техничких и
текст у
музичких
виолинском и бас
елемената и
кључу;
развоју музичког
– описује својим
укуса ученика;
речима и свира
рад на подстицању основне
извођачких
елементе
способности
музичке форме:
ученика и
мотив,
примени
реченица,
различитих
облик песме,
артикулација,
облик
динамике у
сонатине;
зависности од
– користи педал у
стила и карактера
делима
композиције;
једноставније
Развијање
фактуре;
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композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.

за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
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Наставна тема

5. Комади
758

Циљеви садржаји
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Рад на
усавршавању

Исходи – по нивоима
уочава у нотном
тексту и
примењује у
извођењу акценте;
– чује и
примењује више
динамичких
нивоа
пиајанисимо,
мецопијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
-самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Ученик:
– чита течно нотни
–

води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
текст у
виолинском и бас
кључу;
– описује својим
речима и свира
основне
елементе
музичке форме:
мотив,
реченица,
облик песме,
облик
сонатине;
– користи педал у
делима
једноставније
фактуре;
– Уочава у
нотном тексту и
примењује у
извођењу акценте;
– чује и
примењује више
динамичких
нивоапиајанисимо,
мецоcпијано,
фортисимо,
мецофорте;
– јасно
дистанцира у
свом
извођењу
мелодијску
линију од
пратње;
– осмишљава уз
помоћ
наставника и
примењује
различита
музичка
изражајна
средства у
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правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
зависности од
карактера
музичког дела;
– самостално
и/или по потреби
уз помоћ
наставника
контролише
квалитет звука;
– самостално,
изражајно свира
композиције
напамет;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– развија и
испољава
самопоуздање у
току јавног
наступа;
поштује
договорена
правила понашања
при слушању и
извођењу музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
ЕТИДЕ Лемоан: ор. 37 - избор Ј. Кршић: Музичка читанка за III разред К. Черни: ор. 849 избор ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ Ј. С. Бах: Мале композиције Ј. С. Бах: 12 малих
прелудијума СОНАТИНЕ Бетовен, Клементи, Дијабели и др КОМПОЗИЦИЈЕ
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Тајчевић: Деци Ф. Лотка-Калински: Иверје Албум југословенских клавирских
композиција, свеска I В. Богдановић: Музика предкласичара - избор

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Лествице

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

а) 10 етида; б) четири полифоне
композиције; в) две сонатине; г) четири
композиције различитог карактера и
садржаја.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
Две дурске и две молске скале; Једна етида;
Једна композиција Ј. С. Баха; Једна
композиција по слободном избору; Један
став сонате.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године
Клавир-теоретски одсек, “Б” програм
III
индивидуални
70
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална компетенција
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи.
Исходи – по нивоима
-Ученик свира све
дурске, молске и
хроматске скале
паралелно
у
шеснаестинама
кроз
четири
октаве.
Квинтакорде
и
септакорде
четворогласно,
разложене
и
симултано
и
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за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
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2. Етиде
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

велико разлагање
квинтакорада кроз
две или четири
октаве паралелно.
Аутентична
каденца,
уски
слог, уз сваку
дијатонску скалу.
Рад на
– Ученик:
усавршавању
чита и свира
техничких и
течно с листа са
музичких
обе руке или
елемената и
одвојено;
развоју музичког
– спретно изводи
укуса ученика;
технички
рад на подстицању захтевније
извођачких
композиције;
способности
– својим речима
ученика и
објашњава и
примени
користи
различитих
одговарајуће
артикулација,
врсте меморије;
динамике у
– учествује на
складу са датом
јавним наступима
композицијом;
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово

јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,
свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и
извођењу
музике;
-користи носиоце
звука за слушање
музике

3. Полифоне
композиције

Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
– -повезује
вежбање
знање из
полифоних
теорије музике
композиција;
са елементима
рад на
интерпретације;
усавршавању
– Препознаје
техничких и
период настанка
музичких
одређене
елемената и
композиције;
развоју музичког
– спретно изводи
укуса ученика;
технички
рад на подстицању захтевније
извођачких
композиције;
способности
– појашњава
ученика и
конструкцију
примени
дела и
различитих
објашњава
артикулација,
значења
динамике у
термина
зависности од
музичке
стила и карактера
форме;
композиције;
– својим речима
Развијање
објашњава и
способности
користи
ученика за
одговарајуће
повезивање овог
врсте меморије;
предмета са
– учествује на
главним
јавним наступима
предметом који
у школи и ван ње;
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
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Циљеви садржаји
ученик изучава

Исходи – по нивоима
критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
технич- ку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
–

наступима.

-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
4. Цикличне
композиције

Циљеви Исходи – по нивоима
садржаји
Рад на
-Ученик:
за основни ниво:
усавршавању
– чита и свира
Чита тачне ноте и
техничких и
течно с листа са
прсторед,
динамику,
музичких
обе руке или
артикулацију уз помоћ
елемената и
одвојено;
наставника у спором
развоју музичког
– повезује знање
темпу.
укуса ученика;
из теорије
за средњи ниво:
рад на подстицању музике са
Чита тачне ноте и
извођачких
елементима
прсторед, поштујући
способности
интерпретације;
динамику и
ученика и
– препознаје
артикулацију у
примени
период настанка
умереном темпу уз
различитих
одређене
сугестије наставника.
артикулација,
композиције;
за напредни ниво:
динамике у
– спретно изводи
Анализира и свира
зависности од
технички
самостално заједно,
стила и карактера
захтевније
напамет сонатине,
композиције;
композиције;
поштује тачан
Развијање
– самостално
прсторед, правилно
способности
хармонизује
води гласове ,
ученика за
једноставан
Самостално користи
повезивање овог
тематски
динамичко
предмета са
материјал;
нијансирање,
главним
– Појашњава
артикулацију, свира у
предметом који
конструкцију
одговарајућем темпу,
ученик изучава
дела и
контролише тон,
објашњава
примењује коришћење
значења
педала, критички прати
термина
свој развој.
музичке
Повезује знања са
форме;
другим предметима.
– својим речима
Учествује у јавним
објашњава и
наступимa.
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван
ње;;
– негује културу
тона;
– критички
прати
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Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове

5. Комади

766

Рад на
Ученик:
усавршавању
– чита и свира
техничких и
течно с листа са
музичких
обе руке, или
елемената и
одвојено;
развоју музичког
– Препознаје
укуса ученика;
период настанка
рад на подстицању одређене
извођачких
композиције;
способности
– спретно изводи
ученика и
технички
примени
захтевније
различитих
композиције;

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом;
за средњи ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
макро динамиком;
за напредни ниво:
са тачним тоновима,
правилним прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
самостално
хармонизује
једноставан
тематски
материјал;
– Појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
–
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
–

-Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
уочава принцип
имитације и јасно
издваја гласове
Литература:
ЕТИДЕ К. Черни: ор. 849 - избор Беренс: ор. 61 - избор Лешхорн: ор. 66 - избор
ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ Ј. С. Бах: 12 и 6 малих прелудијума; Двогласне инвенције
ЦИКЛИЧНА ФОРМА Ј. Хајдн: Сонатине и сонате (Ј. Кршић-Д. Шишмановић) А. Моцарт:
Бечке сонатине Д. Кабалевски: Варијације на словачку тему Мајкапар: Варијације на
руску теми Композиције других аутора исте тежине, по избору наставника.
КОМПОЗИЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ СТИЛОВА Р. Шуман: Албум за младеж - избор С.
Прокофјев: Музика за децу - избор Д. Шостакович: Луткине игре - избор Д. Скарлати:
Лаки комади - избор Л. ван Бетовен: За Елизу М. Тајчевић: Деци С. Рајичић: Мала свита Ј.
Кршић: Клавирска хрестоматија за IV разред В. Богдановић: Музика предкласичара избор Ј. Кршић-Р. Ранковић: Збирка клавирских композиција за са- влађивање техничких
проблема I свеска - избор
а) 10 етида; б) четири полифоне
композиције; в) две сонатине или сонату и
Обавезни минимум програма:
једна варијација; г)четири композиције
различитих стилова.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
Смотра:
полифонија
НЕ
Испит:
Обавезна два јавна наступа у току школске
Јавни наступи:
године
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Клавир-теоретски одсек, “Б” програм

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

IV
индивидуални
66
2
45 минута
солфеђо, теорија музике,хармонија,
музички облици, историја музике.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, сарадња,
дигитална , комуникација.
Тромесечна и полугодишња смотра, јавни
наступи, годишњи испит.

Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1.Лествице

2. Етиде

Циљеви садржаји
Рад на развоју
извођачке технике
кроз вежбање
скала, свирања
кандеци, етида,
техничких вежби

Рад на
усавршавању
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и

Исходи – по нивоима
-ученик свира све
дурске, молске и
хроматске скале,
паралелно
и
супротно
кроз
четири октаве у
шеснаестинама.
Квинтакорди
и
септакорди,
четворогласно
разложено
и
симултано
и
велико разлагање
кроз
четири
октаве паралелно.
Каденце.

за основни ниво:
са тачним тоновима и
правилним прсторедом у
спором темпу;
за средњи ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним прсторедом и
јасном артикулацијом у
умереном темпу;
за напредни ниво:
са
тачним
тоновима,
правилним
прсторедом,
јасном артикулацијом и
динамичким нијансирањем
у брзом темпу.

Ученик:
чита и свира
течно с листа са
обе руке;
– примењује
различите
начине
решавања
техничких и
музичких
захтева

за основни ниво:
чита нотни текст у
виолинском и бас
кључу, препознаје
ознаке за темпо,
динамику, артикулацију
уз помоћ наставника у
спором темпу.
за средњи ниво:
Чита нотни текст уз
малу помоћ наставника,

–

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

769

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна тема

770

Циљеви садржаји
примени
различитих
артикулација,
динамике у
складу са датом
композицијом;

Исходи – по нивоима
приликом
свирања;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
композиције у
односу на
техничку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и
извођењу
музике;

свира у умереном
темпу, поштујући
прсторед,
динамику,артикулацију.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално, користи
динамичка нијансирања
и артикулацију.
Свира самостално
напамет композиције у
одговарајућем темпу.
Повезује знања са
другим предметима.
учествује у јавним
наступима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
-користи носиоце
звука за слушање
музике.

3. Полифоне
композиције

Рад на извођачкој Ученик:
техници кроз
– -повезује
вежбање
знање из
полифоних
теоретских
композиција;
предмета са
рад на
елементима
усавршавању
интерпретације;
техничких и
– Препознаје
музичких
период настанка
елемената и
одређене
развоју музичког
композиције;
укуса ученика;
– спретно изводи
рад на подстицању технички
извођачких
захтевније
способности
композиције;
ученика и
– јасно
примени
разликује
различитих
врсте украса и
артикулација,
може да
динамике у
одсвира
зависности од
различите
стила и карактера
врсте трилера;
композиције;
– појашњава
Развијање
конструкцију
способности
дела и
ученика за
објашњава
повезивање овог
значења
предмета са
термина
главним
музичке
предметом који
форме;
ученик изучава
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван ње;
– критички
вреднује
изведене
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за основни ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед,
као
и
правилно
вођење
гласова
уз
помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, као и
правилно вођење
гласова поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
мале сугестије
наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално напамет
полифоне
композиције,поштује
тачан прсторед,
правилно води гласове ,
поштује динамику,
артикулацију,
темпо.Повезује знања
са другим предметима.
Учествује у јавним
наступима.
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
композиције у
односу на
технич- ку
припремљеност
и музичку
освешћеност;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

4. Цикличне
композиције
772

Рад на
усавршавању

-Ученик:
– чита и свира

за основни ниво:
Чита тачне ноте

и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви садржаји
техничких и
музичких
елемената и
развоју музичког
укуса ученика;
рад на подстицању
извођачких
способности
ученика и
примени
различитих
артикулација,
динамике у
зависности од
стила и карактера
композиције;
Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
главним
предметом који
ученик изучава

Исходи – по нивоима
течно с листа са
обе руке, или
одвојено;
– повезује знање
из теоретских
предмета са
елементима
интерпретације;
– препознаје
период настанка
одређене
композиције;
– спретно изводи
технички
захтевније
композиције;
– самостално
хармонизује
једноставан
тематски
материјал;
– Појашњава
конструкцију
дела и
објашњава
значења
термина
музичке
форме;
– својим речима
објашњава и
користи
одговарајуће
врсте меморије;
– учествује на
јавним наступима
у школи и ван
ње;;
– негује културу
тона;
– критички
прати
сопствени
развој и
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прсторед,
динамику,
артикулацију уз помоћ
наставника у спором
темпу.
за средњи ниво:
Чита тачне ноте и
прсторед, поштујући
динамику и
артикулацију у
умереном темпу уз
сугестије наставника.
за напредни ниво:
Анализира и свира
самостално заједно,
напамет сонатине,
поштује тачан
прсторед, правилно
води гласове ,
Самостално користи
динамичко
нијансирање,
артикулацију, свира у
одговарајућем темпу,
контролише тон,
примењује коришћење
педала, критички прати
свој развој.
Повезује знања са
другим предметима.
Учествује у јавним
наступимa.
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

774
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
5. Комади

Циљеви Исходи – по нивоима
садржаји
Рад на
Ученик:
за основни ниво:
усавршавању
– чита и свира
са тачним тоновима и
техничких и
течно с листа са
правилним прсторедом;
музичких
обе руке, или
за средњи ниво:
елемената и
одвојено;
са тачним тоновима,
развоју музичког
– Препознаје
правилним прсторедом,
укуса ученика;
период настанка
јасном артикулацијом и
рад на подстицању одређене
макро динамиком;
извођачких
композиције;
за напредни ниво:
способности
– спретно изводи
са тачним тоновима,
ученика и
технички
правилним прсторедом,
примени
захтевније
јасном артикулацијом и
различитих
композиције;
динамичким нијансирањем
артикулација,
– самостално
динамике у
хармонизује
зависности од
једноставан
стила и карактера
тематски
композиције;
материјал;
– Појашњава
конструкцију
-Развијање
дела и
способности
објашњава
ученика за
значења
повезивање овог
термина
предмета са
музичке
главним
форме;
предметом који
– својим речима
ученик изучава
објашњава 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
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Наставна тема

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима
тона;
– критички прати
сопствени развој
и самостално
опредељује
средства за
његово
побољшање;
– самостално
вежба по плану
који је утврдио
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању и извођењу музике;
користи носиоце
звука за слушање
музике.
Интерпретира
стилски
композицију
тачно, ритмично и
у датом темпу са
тачном динамиком
и артикулацијом;
осећа карактер
композиције и
изводи је у складу
са тим

Литература:
ЕТИДЕ К. Черни: ор. 299 - избор Крамер: - избор Лешхорн: ор. 66 - избор Виртуозне
композиције од старих мајстора до данас (избор М. Мишевић и С. Димитријевић) Друге
композиције одговарајуће тежине, по избору наставника ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ Ј.
С. Бах: Двогласне инвенције - избор; Француске свите - поједини ставови ЦИКЛИЧНА
ФОРМА Ј. Хајдн (Фалер): Соната Е-дур, Ге-дур Ј. Хајдн (Богдановић): А-дур Л. ван
Бетовен: ор. 49 бр. 1 и 2,В. А. Моцарт: Сонате КУ 454 Це-дур и КУ 286 Ге-дур Л. ван
Бетовен: Варијације на швајцарску тему КОМПОЗИЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ СТИЛОВА Л.
ван Бетовен: Екосезе; Багателе Ф. Менделсон: Песме без речи - избор Р. Шуман:
776

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Споменар,Ф. Шопен (За најмлађе): Валцери, ноктурна - избор Е. Григ: Лирски комади 558 избор М. Тајчевић: Српске игре - избор Ј. Кршић: Клавирска хрестонатија за V разред
В. Богдановић: Музика предкласичара - избор Ј. Кршић-Р. Ранковић: Збирка клавирских
композиција за са- влађивање техничких проблема, I и II свеска - избор
а) осам етида; б) три полифоне
композиције; в) једна соната и једне
варијације; г) четири композиције
различитих стилова.
Скале и 1 етида; 1 Етида (комад) и 1
полифонија
Две дурске и две молске скале; Једна етида;
Једна композиција Ј. С. Баха; Први став
сонате; Једна композиција по слободном
избору.
Обавезна два јавна наступа у току школске
године

Обавезни минимум програма:
Смотра:
Испит:
Јавни наступи:

6.1.29. Хор
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема

Циљеви - садржаји

1. Вежбе дисања и
правилног држања

- Рад на развоју
певачког апарата;
-Анимирање и
оспособљавање
ученика за групно

Хор
I, II, III, IV (ТМ,ВИ) средње музичке
школе
групни
70/66
2
45 минута
солфеђо, хармонија, музички облици,
историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Јавни наступи
Исходи – по нивоима
-Ученик
правилно
седи и примењује
технике правилног
дисања и технику
правилног седења.
–прати диригента и
пева усаглашено са
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за основни ниво:
-репродукује вежбе
правилног држања
као
и
вежбе
правилног дисања уз
помоћ наставника
средњи ниво:
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музицирање.
- Усавршавање
интонације и
артикулације свих
ученика у свим
видовима групног
музицирања.

2. Вежбе вокалне
технике
( вокализе )

- Рад на
усавршавању
вокалне технике.
Рад на развоју
певачког апарата;
- Анимирање и
оспособљавање
ученика за групно
музицирање.

Исходи – по нивоима
осталим ученицима; -демонстрира вежбе
правилног држања и
правилног дисања
за напредни ниво:
-примењује технике
правилног држања ,
као и технике
правилног дисања.

- Ученик правилно
пева вокализе уз
примену правилног
дисања

за основни ниво:
-репродукује
вокализе уз помоћ
наставника
средњи ниво:
-демонстрира
вокализе
за напредни ниво:
- препознаје
проблеме решаване
вокализама у
композицијама и
примењује научено.

Ученик:
– користи знања из
области
теорије
музике
приликом
читања
и
интерпретације
музичког дела;
– користи правилну
и јасну дикцију и
примењује правилан
начин певања;
–интонира чисто у
току извођења;
-одговарајућим
певањем
покаже

за основни ниво:
- репродукује свој
глас
у
једноставном
двогласном канону
уз
помоћ
наставника
средњи ниво:
- демонстрира своју
деоницу уз правилну
и јасну дикцију
за напредни ниво:
- ученик зна да пева
својудеоницу,
примењује правилну

- Усавршавање
интонације и
артикулације свих
ученика у свим
видовима групног
музицирања.
3. Канони

- Рад на извођачкој
техници кроз
вежбање
канона ( полифоних
композиција ) ;
Анимирање и
оспособљавање
ученика за групно
музицирање.
- Усаглашавање
индивидуалног
извођења са
захтевима певања у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
групи.
- Усавршавање
интонације и
артикулације свих
ученика у свим
видовима групног

Исходи – по нивоима
значај
међусобног и јасну дикцију као
слушања
у и различита
ансамблу;
средства изражајног
–
учествује
на
певања, принцип
јавним наступима у
слушања других
школи и ван ње;
–
поштује гласова; примењује
договорена правила принцип сарадње и
понашања у оквиру међусобног
ансамбла.
подстицања у
заједничком
музицирању;
- Ученик (кога је
наставник одабрао)
може да пева у хору
сложеније
композиције соло
или у групи и јавно
наступа.

4. Двогласне
композиције

Ученик:

Анимирање и
оспособљавање
ученика за групно
музицирање.
- Усаглашавање
индивидуалног
извођења са
захтевима певања у
групи.
- Усавршавање
интонације и
артикулације свих
ученика у свим
видовима групног
- развијеање љубави
према заједничком
музицирању и

- користи знања из
области
теорије
музике
приликом
читања
и
интерпретације
музичког дела;
– користи правилну
и јасну дикцију и
примењује правилан
начин певања;
–комуницира
са
члановима
своје
деонице
и
са
осталим члановима
ансамбла
кроз
музику;
– прати диригента и
пева усаглашено са
осталим ученицима;
–одговарајућим
певањем
покаже
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за основни ниво:
- репродукује своју
деоницу уз помоћ
наставника
код
извођења
једноставне
двогласне
композиције.
средњи ниво:
-демонстрира своју
деоницу уз правилну
и јасну дикцију
за напредни ниво:
Ученик зна да пева
своју
деоницу,примењује
правилну и јасну
дикцију, као и
различита средства
изражајног певања,
принцип слушања
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
музици кроз музичко
искуство којим се
подстиче развијање
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ.

Исходи – по нивоима
значај
међусобног других гласова;
слушања
у примењује принцип
ансамблу;
сарадње и
– интонира чисто у
међусобног
току извођења;
–
пренесе
на подстицања у
публику сопствени заједничком
музицирању;
емоционални
доживљај кроз
- Ученик (кога је
заједничко певање;
–
учествује
на наставник одабрао)
јавним наступима у може да пева у хору
школи и ван ње;
сложеније
– користи предности композиције соло
дигитализације
у
или у групи и јавно
слушању
и
наступа.
извођењу;
–
поштује
договорена правила
понашања у оквиру
ансамбла.

5. Трогласне
композиције
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Ученик:
за основни ниво:
– користи знања из - репродукује своју
области
теорије деоницу уз помоћ
музике
приликом наставника
код
читања
и извођења
интерпретације
једноставне
музичког
дела;
трогласне
- Усаглашавање
– користи правилну композиције.
индивидуалног
и јасну дикцију и средњи ниво:
извођења са
примењује правилан - демонстрира своју
захтевима певања у
начин певања;
деоницу уз правилну
групи.
–комуницира
са и јасну дикцију
члановима
своје за напредни ниво:
- Усавршавање
деонице
и
са - ученик зна да пева
интонације и
осталим члановима своју
артикулације свих
ансамбла
кроз деоницу,примењује
музику;
ученика у свим
правилну и јасну
– прати диригента и
видовима групног
пева усаглашено са дикцију, као и
- развијеање љубави осталим ученицима; различита средства
изражајног певања,
–одговарајућим
према заједничком
певањем
покаже принцип слушања
музицирању и
значај
међусобног
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
- Анимирање и
оспособљавање
ученика за групно
музицирање.

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

6.Четворогласне
композиције

Циљеви - садржаји
музици кроз музичко
искуство којим се
подстиче развијање
осетљивости,
креативности,
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ.

Исходи – по нивоима
слушања
у других гласова;
ансамблу;
примењује принцип
– интонира чисто у сарадње и
току извођења;
међусобног
–пренесе на публику
подстицања у
сопствени
заједничком
емоционални
музицирању;
доживљај кроз
заједничко певање;
–
учествује
на - ученик (кога је
јавним наступима у наставник одабрао)
школи и ван ње;
може да пева у хору
– користи предности сложеније
дигитализације
у композиције, соло
слушању
и
или у групи, да јавно
извођењу;
–поштује договорена наступа.

правила понашања у
оквиру ансамбла.
– користи знања из
- Анимирање и
области
теорије
оспособљавање
музике
приликом
ученика за групно
читања
и
музицирање.
интерпретације
музичког дела;
- Усаглашавање
– користи правилну
индивидуалног
и јасну дикцију и
извођења са
примењује правилан
захтевима певања у
начин певања;
групи.
–комуницира
са
члановима
своје
- Усавршавање
деонице
и
са
интонације и
осталим члановима
ансамбла
кроз
артикулације свих
музику;
ученика у свим
–прати диригента и
видовима групног
пева усаглашено са
осталим ученицима;
- Развијање љубави
–одговарајућим
према заједничком
певањем
покаже
музицирању и
међусобног
музици кроз музичко значај
слушања
у
искуство којим се
ансамблу;
подстиче развијање
– интонира чисто у
осетљивости,
току извођења;
креативности,
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за основни ниво:
-репродукује своју
деоницу уз помоћ
наставника
код
извођења
једноставне
четворогласне
композиције.
средњи ниво:
-демонстрира своју
деоницу уз правилну
и јасну дикцију
за напредни ниво:
- ученик зна да пева
своју
деоницу,примењује
правилну и јасну
дикцију, као и
различита средства
изражајног певања,
принцип слушања
других гласова;
примењује принцип
сарадње и
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Наставна тема

7. Композиције уз
инструменталну
пратњу
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Циљеви - садржаји
естетског
сензибилитета, као и
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ.

Исходи – по нивоима
–
пренесе
на међусобног
публику сопствени подстицања у
емоционални
заједничком
доживљај кроз
музицирању;
заједничко певање;
–
учествује
на - Ученик (кога је
јавним наступима у
наставник одабрао)
школи и ван ње;
– користи предности може да пева у хору
дигитализације
у сложеније
слушању
и композиције, соло
извођењу;
или у групи и да
–поштује договорена јавно наступа.
правила понашања у
оквиру ансамбла.
за основни ниво:
Ученик:
Анимирање и
-репродукује
– користи знања из
једноставну
оспособљавање
области теорије
композвицију
уз
музике приликом
ученика за групно
инструменталну
читања и
музицирање.
пратњу
интерпретације
средњи ниво:
музичког дела;
- Усаглашавање
– користи правилну - демонстрира своју
индивидуалног
деоницу уз правилну
и јасну дикцију и
извођења са
примењује правилан и јасну дикцију
захтевима певања у
за напредни ниво:
начин певања;
групи.
- ученик зна да пева
–комуницира са
члановима своје
своју
- Усавршавање
деонице и са
деоницу,примењује
интонације и
осталим члановима
правилну и јасну
артикулације свих
ансамбла кроз
дикцију, као и
музику;
ученика у свим
– прати диригента и различита средства
видовима групног
изражајног певања,
пева усаглашено са
осталим ученицима; принцип слушања
- Развијање љубави
–одговарајућим
према заједничком
других гласова;
певањем покаже
музицирању и
примењује принцип
музици кроз музичко значај међусобног
сарадње и
слушања у
искуство, којим се
међусобног
ансамблу;
подстиче развијање
подстицања у
– интонира чисто у
осетљивости,
заједничком
току извођења;
креативности,
музицирању;
– пренесе на
естетског
сензибилитета, као и публику сопствени
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
оспособљавање и
мотивисање ученика
за јавни наступ.

Исходи – по нивоима
емоционални
- ученик (кога је
доживљај кроз
наставник одабрао)
заједничко певање;
може да пева у хору
–учествује на јавним
сложеније
наступима у школи
композиције, соло
и ван ње;
– користи предности или у групи и јавно
дигитализације
у наступа.
слушању и извођењу
–поштује договорена
правила понашања у
оквиру ансамбла.

Литература:
Д. Јенко: Боже правде, ар. В. Митровић: Химна Светом Сави, В.Илић: Многаја љета,
L.van Beethoven: Ode to Joy, В. Баронијан: Тамо далеко, Востани Сербије, Ово је Србија,
Народна: Јесење лишће, Т. Скаловски: Трани, нани, Руска народна:Уралска рјабинушка,
И. Бајић: Српкиња, Винска песма, К. Манојловић: Успаванка, E. Cosetto: Јовано, Јованке,
Р. Толингер: Црна ноћи, Одби се грана, В. Илић: Азбука, F. Shubert: Пастрмка,
Кабалевски: Шкољније годи, E. Cossetto: Брала Јана капини, L.Delibes: Messe breve, М.
Милан: Ој, Љубо, Љубо, пијмила, пиј, М.Говедарица: Тјело Христово, Н. Кедров: Отче
наш, Ст. Ст. Мокрањац: Литургија- ставови Свјати Боже, Тебе појем, Свјат,Буди имја
господње, Херувимска песма, целе или поједине песме из руковети II, VI, VII, VIII,
IX(лакше), III, V, X, XI, XV(теже), A.Arcadelt: Ave Maria. Z. Kodaly: Cohors generosa,
F. Shubert: Ave Maria, G.F. Handel: Canticorum youbilo, А. Ведељ:Не отврати лица
твојего, А.Архангелскиј: Гласом мојим, П.И.Чајковски: Свјати Боже, избор песама из
мјузикла“ Цигани лете у небо“...и друге композиције домаћих и страних аутора,
сличне тежине, различитог карактера, из различитих епоха, народне, световне,
духовне, хомофоне и полифоне структуре, за мушки, женски и мешовити састав, а
прилагођене саставу и способностима ансамбала.
Обавезни минимум програма:

-

Јавни наступи:

Два јавна наступа годишње

6.1.30. Дириговање
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

Дириговање
III - теоретски одсек
групни
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Годишњи фонд часова:

70

Недељни фонд часова:

2

Време трајања часа:

45 минута
солфеђо, историја музике, хармонија,
музички облици.
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, дигитална
компетенција.

Корелација:
Међупредметне компетенције:

Годишњи испит

Начини провере:
Наставна тема

Циљеви - садржаји

1. Историјски
развој дириговања

– Развијање
способности ученика
за повезивање овог
предмета са осталим
предметима на
теоретском одсеку
-Разумевање
историјских прилика
у којим је настало
дириговање.

2. Значај и улога
диригента

- препознаје значај и
-развија особине које улогу диригента у
карактеришу личност ансамблу
-усваја и примењује
диригента.
особине
личности
диригента

784

Исходи – по нивоима
--Ученик
разуме
историјске прилике
у коме се развијало
дириговање
-Повезује
и
упоређује
време
настанка занимања
диригент са
са
осталим
историјским
догађајима.

за основни ниво:
-Наводи
опште
карактеристике
епохе,
кратко
описује
развој
занимања диригент
уз
помоћ
наставника.
за средњи ниво:
-Разјашњава
крактеристике епохе
и резимира настанак
занимања диригент
за напредни ниво:
-Анализира стилску
епоху и околности у
којима је настало,
као и друштвене
потребе у којима је
настало занимање
диригент.
за основни ниво:
-Кратко
описује
улогу диригента уз
помоћ наставника.
за средњи ниво:
-Утврђује значај и
улогу диригента.
за напредни ниво:
-Процењује значај и
улогу диригеннта
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. Упознавање са
правилима рада са
ансамблом

– Развијање вештина
код ученика за рад са
камерним
ансмаблима,
хоровима,
оркестрима

4. Техника
дириговања

– Развијање и
усавршавање
техника дириговања.

5. Вокална техника

– Развијање и
усавршавање
вокалне технике

6. Хорски састави

– Развијање вештина
код ученика за рад
са камерним
ансмаблима,

Исходи – по нивоима
-Ученик:
-уме
да
наведе
правила рада са
ансамблом
-примењује правила
рада док вежба са
ансамблом

-Ученик:
-примењује
различите стилове
дириговања
- диригује ( изводи )
део
хорске
композиције
или
целу
композицију
примењујући
различите стилове
дириговања.
-користи
нове
информационе
технологије у циљу
побољшања
квалитета извођења.

за основни ниво:
-Наводи
правила
рада са ансамблом
за средњи ниво:
-Класификује
правила рада са
ансамблом.
за напредни ниво:
-Уме да примени
правила рада са
ансамблом.
за основни ниво:
-Наводи различите
стилове дириговања
за средњи ниво:
-Демонстрира
различите стилове
дириговања.
за напредни ниво:
-Пореди и изводи
различите стилове
дириговања.

за основни ниво:
Ученик:
- Наводи елементе
-препознаје
вокалне технике
елементе
вокалне за средњи ниво:
технике
-Разликује
и
-примењује
демонстрира
елементе
вокалне елементе
вокалне
технике
технике.
за напредни ниво:
-Објашњава,
групише и
примењује елементе
вокалне технике
Ученик:
за основни ниво:
-разврстава хорске - Набраја хорске
саставе ( према саставе
врсти
гласова, за средњи ниво:
саставу, звучности, - Описује
хорске
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Наставна тема

7. Елементи хорске
звучности

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

хоровима,
оркестрима
– Развијање
способности ученика
за повезивање овог
предмета са осталим
предметима на
теоретском одсеку

стручности ).
-вежба дириговање
дела
композиције
или
лакшу
композицију
са
хорским саставима
који
су
на
располагању.

саставе.
за напредни ниво:
- Разврстава хорске
саставе према врсти
гласова,
саставу,
звучности,
стручности.

– Развијање вештина
код ученика за рад
са камерним
ансмаблима,
хоровима,оркестрима
– Развијање
способности ученика
за повезивање овог
предмета са осталим
предметима на
теоретском одсеку

Ученик:
- наводи и разликује
елементе
хорске
звучности
(
организација
дисања, аудитивно
опажање
и
репродуковање,
уметничка
интерпретација хора
).

за основни ниво:
- Набраја слементе
хорске звучности уз
помоћ наставника
за средњи ниво:
-Описује елементе
хорске звучности.
за напредни ниво:
-Објашњава
проблеме
хорског
звука

Литература:
В. Илић: Вокализе, В. Митровић: Вежбе вокалне технике, Преториус: Viva la musica,
Анонимус: Драги Бато, Непознат аутор: Dona nobis pacem, В. Илић: Коларичу, Панићу, H.
Pursell: Fie nay, prithe John, U.Fuhre: Hallo Django, Jetzt geht’s los, Р. Толингер: Црна ноћи,
Народна: Химна Св.Сави, Д. Јенко: Боже правде, L. Van Beethoven: Ode to Joy, A. Arcadelt:
Ave Maria, G.F. Handel: Canticorum youbilo, В. Илић:Азбука, Гусејнли: Моји пилићи, К.
Манојловић:Успаванка, И.Бајић: Винска песма, Српкиња, Т. Скаловски: Трани, нани,
М.Милан: ОЈ, Љубо, Љубо, Ст. Ст. Мокрањац: одломци из Литургије, одломци из
II,VI,VII,XI,XII руковети, L. Delibes: Messe breve,
Кијевско: Свјати Боже...и друге композиције приближне тежине, различитог карактера,
стилских епоха, писане за различите хорске ансамбле, а прилагођене могућностима и
вештини ученика.
Рад са хором једног краћег хорског дела;
Извођење дириговањем једне хорске
композиције.

Испит:

Наставни предмет:

Дириговање

Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
786

IV - теоретски одсек
групни
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Годишњи фонд часова:

66

Недељни фонд часова:

2

Време трајања часа:

45 минута

Корелација:
Међупредметне компетенције:

Годишњи испит

Начини провере:
Наставна тема
1. Значај и улога
диригента

2. Правила рада са
ансамблом

3. Техника
оркестарског
дириговања

солфеђо, историја музике, хармонија,
музички облици, музички инструменти
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција, дигитална
компетенција, дигитална компетенција.

Циљеви - садржаји
-развија особине
које карактеришу
личност диригента.

– Развијање
вештина код
ученика за рад са
камерним
ансмаблима,
хоровима,
оркестрима

– Развијање и
усавршавање
технике
оркестарског
дириговања.
-Упознавање
диригентског става
у раду са оркестром.

Исходи – по нивоима
за основни ниво:
- препознаје значај и -Кратко
описује
улогу диригента у улогу диригента уз
ансамблу
помоћ наставника.
-усваја и примењује за средњи ниво:
особине
личности -Утврђује значај и
диригента
улогу диригента.
за напредни ниво:
-Процењује значај и
улогу диригеннта
Ученик:
за основни ниво:
-уме
да
наведе -Наводи
правила
правила рада са рада са ансамблом
ансамблом
за средњи ниво:
-примењује правила -Класификује
рада док вежба са правила рада са
ансамблом
ансамблом.
за напредни ниво:
-Уме да примени
правила рада са
ансамблом.
Ученик:
за основни ниво:
- препознаје
-Наводи различите
различите стилове
стилове дириговања,
дириговања
наводи
начин
-уочава сличности,
употребе
разлике, предности и диригентске палице.
мане у стиловима
за средњи ниво:
дириговања.
-Демонстрира
-употребљава
различите стилове
диригентску палицу дириговања,
-диригује ( изводи )
објашњава
улогу
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Наставна тема

6. Оркестарски
састави

Циљеви - садржаји
-Значај диригентске
палице.

-Упознавање са
распоредом
инструмената у
оркестарској
деоници.
– Развијање вештина
код ученика за
повезивање овог
предмета са осталим
предметима на
теоретском одсеку
– Развијање вештина
код ученика за рад
са камерним
ансмаблима,
хоровима,
оркестрима

Исходи – по нивоима
делове оркестарских диригентске палице.
партитура.
за напредни ниво:
-користи нове
-Пореди и изводи
информационе
различите стилове
технологије у циљу
дириговања уз
побољшања
употребу
квалитета извођења
диригентске палице.
Ученик:
-класификује
инструменте према
њиховим особинама.
-илуструје распоред
инструмената
у
оркестарској
деоници,
-класификује
оркестарске саставе

за основни ниво:
-Набраја
инструменте
оркестарске
деонице,
набраја
оркестарске саставе.
за средњи ниво:
-уме
да
окарактерише
особине
инструмената
из
оркестарске деонице
и да класификује
оркестарске саставе.
за напредни ниво:
- Анализира и изведе
оркестарску
деоницу.
-Разликује
оркестарске саставе
и њихову примену.

Литература:
Одломци из следећих композиција: Б. Станчић: Пасторала, Пахелбел: Канон и жига,Ј.
С. Бах: Музичка жртва, Boccherini: Leichte Tanzweisen, J. S.Bash: Air, Песма пионира
Америке: Кућа на осами, J.Pierpont: Звоне звона, R. Schuman: Сањарење, Л.
Панајотовић: Мала дрндофонија,L. Boccerini: Minuetto, F. Caroubel: Gavota, J.Haydn
(ар. Д. Деспић): Синфонија G-dur, F. Shubert (ар.Д. Деспић): Липа, J. Haydn: Serenada,
Ј. Хајдн: Симфоније бр. 88; бр. 104; бр. 93; бр. 94; Дечја симфонија,В. А. Моцарт:
Мала ноћна музика; Симфоније бр. 39; бр. 36; бр. 26; бр. 40; Увертира из опере
„Отмица из Сараја"; Фигарова женидба, Л. ван Бетовен: одломци из I, III, VII и VIII
симфоније, Ф. Шуберт: Три лака комада за гудаче; III симфонија, А. Дворжак:
Словенске игре, Ј. Брамс: Мађарске игре, Р. Шуман: Четири мала комада за гудачки
оркестар...и друге композиције различитог карактера, из различитих епоха, за
различите саставе, а прилагођене способностима и вештини ученика.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Рад са оркестром- једног краћег дела;
Извођење дириговањем једне оркестарске
композиције.

Испит:

6.1.31. Свирање хорских партитура
Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Двогласни и
трогласни дечији и
женски хорови у
два нотна система

Циљеви - садржаји
– Развијање
извођачке технике
– Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
предметом
дириговање

Свирање хорских партитура
II
групни
35
1
45 минута
дириговање,клавир, солфеђо, теорија
музике, хармонија, музилки облици,
историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Преслушавање на часу
Исходи – по нивоима
-Ученик
изводи основни ниво:
двогласне
и -изводи композиције
трогласне
у спором темпу,
композиције
за тачан
текст,
дечји и женски хор у динамика,
два нотна система.
артикулација.
средњи ниво:
-изводи композицију
поштујући прсторед,
динамику,
артикулацију,
правилно
водечи
гласове у умереном
темпу.
напредни ниво:
- анализира
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију.
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Наставна тема
2. Четворогласни
женски и мушки
хорови у 2 нотна
система

3. Четворогласни
хорови са 3 нотна
система

790

Циљеви - садржаји
-Рад на усавршавању
извођачке технике
кроз вежбање
четворогласних
композиција за
женски и мушки хор
у 2 нотна система..

Исходи – по нивоима
-изводи
основни ниво:
четворогласне
-изводи композиције
композиције
за у спором темпу,
женске и мушке тачан
текст,
хорове у два нотна динамика,
система..
артикулација.
-анализира
средњи ниво:
композицију
и -изводи композицију
издваја
водећу поштујући прсторед,
-Развијање
мелодијску линију
динамику,
способности
-примењује научено артикулацију,
на
предмету правилно
водечи
ученика за
дириговање.
гласове
у
умереном
повезивање овог
темпу.
предмета са
напредни ниво:
предметом
- анализира
дириговање
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
-Рад на усавршавању -Ученик:
основни ниво:
-изводи
-изводи композиције
извођачке технике
четворогласне
у спором темпу,
кроз вежбање
композиције
за тачан
текст,
четворогласних
хорске ансамбле у 3 динамика,
композиција за
нотна система.
артикулација.
хорове у 3 нотна
-анализира
средњи ниво:
система..
композицију
и -изводи композицију
издваја
водећу поштујући прсторед,
-Развијање
мелодијску линију
динамику,
способности
-примењује научено артикулацију,
на
предмету правилно
водечи
ученика за
дириговање.
гласове
у
умереном
повезивање овог
темпу.
предмета са
напредни ниво:
предметом
- анализира
дириговање
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
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Наставна тема
4. Четворогласни
женски, мушки и
мешовити хорови
са 4 нотна система

Циљеви - садржаји
-Рад на усавршавању
извођачке технике
кроз вежбање
четворогласних
композиција за
мешовити хор у 4
нотна система..
-Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
предметом
дириговање

Исходи – по нивоима
-Ученик:
основни ниво:
-изводи
-изводи композиције
четворогласне
у спором темпу,
композиције
за тачан
текст,
женске, мушке и динамика,
мешовите хорове у артикулација.
четири
нотна средњи ниво:
система.
-изводи композицију
-анализира
поштујући прсторед,
композицију
и динамику,
издваја
водећу артикулацију,
мелодијску линију
правилно
водечи
-примењује научено гласове у умереном
на
предмету темпу.
дириговање.
напредни ниво:
- анализира
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију

Литература:
J. Obreht: Agnus Dei
B. Martini: In Monte Oliveti
de Marzi: Signore della cime
O. Veki: Fa una Canzone
G. F. Hendl: Canticorum iubilo
Laso di Orlando: Io ti voria Cantor
B. Donati: Canzoneta
J. Arkadelt: Ave Mari
St. Mokranjac: So svjatimi
K. Stanković: Gospodi vozvah – Da ispravitaja
K. Stanković: Tebe pojem
K. Stanković: Dostojno jest
Rahmanjinov: Tebe poem St. Mokranjac: Tebe pojem
St. Mokranjac: Tropar Roţdestvo Hristovu
R. Tolinger: Carju Nebesni
L. van Betoven: Ţrtvena pesma
St. Mokranjac: Devojka viče iz XIV rukoveti
St. Mokranjac: Do tri puški iz X rukoveti
St. Mokranjac: Što Morava iz VIII rukoveti
St. Mokranjac: I kliče devojka
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

791

Школски програм 2019.-2023.године
St. Mokranjac: Kada mi se Radosave
St. Mokranjac: II rukovet – Iz moje Domovine
St. Mokranjac: IX rukovet – Pesme iz Crne Gore
M. Milojević: Dvoglasni, troglasni i četvoroglasni horovi
K. Manojlović: Zbirka dvoglasnih i troglasnih ţenskih horova
M. Bajšanski: Mala horska svita
M. Tajčević: Narodne pesme za dvoglasne i troglasne horove M. Tajčević: 20 srpskih narodnih
pesama za mešoviti hor S. Pašćan: 30 kompozicija za hor D. Čolić: Zbornik horskih pesama II
sveska J. Slavenski: Dve narodne, K. Babić: Dvoglasne i troglasne horske kompozicije J. S. Bah:
Izbor moteta i korala i druga dela po izboru nastavnika.
Обавезни минимум програма:
Јавни наступи:

15 композиција
-

Наставни предмет:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Време трајања часа:

Свирање хорских партитура

Корелација:
Међупредметне компетенције:
Начини провере:
Наставна тема
1. Четворогласна
хорска дела са 4
нотна система –
женски хор

792

Циљеви - садржаји
– Развијање
извођачке технике
кроз вежбање
четворогласних
композиција за хор у
4 нотна система.
– Развијање
способности
ученика за
повезивање овог
предмета са
предметом
дириговање

III
групни
35
1
45 минута
дириговање,клавир, солфеђо, теорија
музике, хармонија, музилки облици,
историја музике
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција
Преслушавање на часу
Исходи – по нивоима
-Ученик изводи
основни ниво:
четворогласне
-изводи композиције
хорске
у спором темпу,
композиције за
тачан
текст,
женски хор у четири динамика,
нотна система.
артикулација.
-анализира
средњи ниво:
композицију и
-изводи композицију
издваја водећу
поштујући прсторед,
мелодијску линију
динамику,
-примењује научено артикулацију,
на предмету
правилно
водечи
дириговање.
гласове у умереном
темпу.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

2. Четворогласна
хорска дела са 4
нотна система –
мушки хор

3. Четворогласна
хорска дела –
мешовити хор

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
напредни ниво:
- анализира
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
-чита с листа
композиције заједно
поштујући ознаке за
темпо, динамику,
артикулацију...
-Рад на усавршавању -изводи
основни ниво:
четворогласне
-изводи композиције
извођачке технике
хорске композиције у спором темпу,
кроз вежбање
за мушки хор у
тачан
текст,
четворогласних
четири нотна
динамика,
композиција за
система. .
артикулација.
мушки хор у 4
-анализира
средњи ниво:
нотна система..
композицију и
-изводи композицију
издваја водећу
поштујући прсторед,
-Развијање
мелодијску линију
динамику,
способности
-примењује научено артикулацију,
на предмету
правилно
водечи
ученика за
дириговање.
гласове
у
умереном
повезивање овог
темпу.
предмета са
напредни ниво:
предметом
- анализира
дириговање
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
-чита с листа
композиције заједно
поштујући ознаке за
темпо, динамику,
артикулацију...
-Рад на усавршавању -Ученик:
основни ниво:
-изводи
-изводи композиције
извођачке технике
четворогласне
у спором темпу,
кроз вежбање
хорске композиције тачан
текст,
четворогласних
за мешовити хор у динамика,
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Наставна тема

4. Читање с листа
четворогласних
хорских
композиција

794

Циљеви - садржаји
композиција за
мешовити хор.

Исходи – по нивоима
четири
нотна артикулација.
система. .
средњи ниво:
-анализира
-изводи композицију
композицију
и поштујући прсторед,
-Развијање
издваја
водећу динамику,
способности
мелодијску
линију
артикулацију,
ученика за
-примењује научено правилно
водећи
повезивање овог
на
предмету гласове у умереном
предмета са
дириговање.
темпу.
предметом
напредни ниво:
дириговање
- анализира
композицију, издваја
диригентски глас,
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
-чита с листа
композиције заједно
поштујући ознаке за
темпо, динамику,
артикулацију...-чита
с листа композиције
заједно поштујући
ознаке за темпо,
динамику,
артикулацију...
-Рад на усавршавању -Ученик:
основни ниво:
-чита
с
листа
лакше
-изводи композиције
извођачке технике
четворогласне
у спором темпу,
кроз вежбање
хорске композиције. тачан
текст,
читања с листа
-анализира
динамика,
четворогласних
композицију
и артикулација.
хорских
издваја
водећу средњи ниво:
композиција.
мелодијску линију
-изводи композицију
-примењује научено поштујући прсторед,
-Развијање
на
предмету динамику,
способности
дириговање.
артикулацију,
правилно
водечи
ученика за
гласове
у
умереном
повезивање овог
темпу.
предмета са
напредни ниво:
предметом
- анализира
дириговање
композицију, издваја
диригентски глас,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
изводи композицију
поштујући темпо,
донамику,
артикулацију
-чита с листа
композиције заједно
поштујући ознаке за
темпо, динамику,
артикулацију...

Литература:
Palestrina: Benediktus, Teleman Sanctus, Klemens: Tu es Petrus,X. Pursel: Prolećna pesma St.
Mokranjac: Akatist S. Hristić: Svjati Boţe iz Opela J. Marinković: Oče naš St. Mokranjac: Četiri
obredne pesme S. Pašćan: Zimski pastel I. Bajić: Srpkinja St. Mokranjac: Pazar S. Binički: U
kolu St. Mokranjac: Kozar S. Binički: Čini ne čini R. Petrović: Uspomena St. Mokranjac: VI,
VII, VIII i XI rukovet S. Hristić: Opelo,St. Mokranjac: Liturgija i Opelo, Madrigali i moteti XVI
i XVII veka – Monteverdi, Laso, Marencio, Palestrina, Galus, Lukačić, Klemens, Gastoldi,
Hasler, Ţaneken, Veki, Lili i dr. I druga dela odgovarajuće teţine.
Обавезни минимум програма:
Јавни наступи:

10 композиција.
-

6.1.32. Аудио – визуелна техника
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Аудиовизуелна техника
ТО
Четврти (IV)
Фронтални, индивидуални
66
2
Физика
целоживотно учење, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња

Циљ:
-Оспособљавање ученика да овладају следећим вештинама и процесима у оквиру
подручја
основним техникама снимања звука
основним микрофонским техникама
аналогним режијским столом
употребом мерних инструмената
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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)
Задаци:
- Рад на оспособљавању 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)
Начини провере: Писмене вежбе, усмено испитивање, домаћи задаци, израда
презентација
Наставна тема
1. УВОД У
АКУСТИКУ

Циљеви - садржаји
Упознавање ученика
са физичким
основама акустике,
простирања звука,
дефинисање мерне
јединице за звук
Разликовање врста
изобличења.
Разумевање
стереофоније

2. СНИМАЊЕ
ЗВУКА

Оспособљавање
ученика да овладају
основним техникама
снимања звука
Разликовање
различитих техника
снимања

796

Исходи – по нивоима
Дефинише основне за основни ниво:
појмове из области Дефинише основне
акустике и
појмове из области
стереофонију.
акустике и
Препознаје
стереофонију.
различите врсте
за средњи ниво:
изобличења.
Препознаје
Одреди положај
различите врсте
извора звука
изобличења. Наводи
примере и узроке за
њихово настајање
за напредни ниво:
Објашњава везу
акустичних појава са
другим физичким
велечинама.
Симулира утицај
звука у односу на
место настајања
Наведе начине
за основни ниво:
снимања. Неговање Дефинише начине
и архивирање
снимања звука
плоча,
за средњи ниво:
регулација брзине
Подешава брзину
окретања тањира
окретања тањира,
подешавање
архивира плоче
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

3. МИКРОФОН

Упознавање са
основним
карактеристикама
микрофона.
Разликовање начина
поделе микрофона

4. ЗВУЧНИЦИ

Упознавање са
основним
карактеристикама
звучника

5. КОНТРОЛА
ЗВУКА

Упознавање са
начинима контроле
звука.
Упознавање са
мерним
инструментима за
контролу звука.
Упознавање са
системима за
смањење шума

Исходи – по нивоима
грамофона
за напредни ниво:
руковање РАТ
уређајем
Наведе основне
за основни ниво:
карактеристике
Дефинише основне
микрофона.
карактеристике
Изврши поделу
микрофона и
акустичних и
објасни их
електричних
за средњи ниво:
микрофона.
Препозна утицај
Постави првилно
карактеристика
микрофон у
микрофона на његов
просторији
квалитет
за напредни ниво:
Правилно изабере
микрофон и постави
га у просторији
Наведе основне
за основни ниво:
техничке
Дефинише основне
карактеристике
карактеристике
звучника.
звучника и објасни
Наведе основне
их
типове звучничких за средњи ниво:
кутија. Правилно
Препозна утицај
постављање
карактеристика
озвучења у
микрофона на његов
затвореној
квалитет
просторији
за напредни ниво:
Правилно изабере
звучник и постави га
у затвореној
просторији
Наведе основне
за основни ниво:
мерне уређаје за
Дефинише основне
контролу звука, и
мерне уређаје и
смањење шума.
уређаје за смањење
Препозна
шума
различите врсте
за средњи ниво:
шума и селектује
Објасни принцип
их према начину
рада ових уређаја
постајања
за напредни ниво:
Отклони или
делимично умањи
утицај шума на
звучном узорку
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Наставна тема
6.МИКСОВАЊЕ
ЗВУКА

Исходи – по нивоима
Наведе
за основни ниво:
психолошке
Наведе психолошке
аспекте музике.
аспекте музике
Миксује различите за средњи ниво:
ефекте, препознаје објасни повезивање
музичке теме
музике
Монтира
са музиком, додаје
магнетофонске
говор музици
траке
за напредни ниво:
Монтирање
магнетофонских
трака
Упозна конкретан
7.ВИШЕКАНАЛНО Оспособљавање
за основни ниво:
ученика да овладају
уређај за
Упозна конкретан
СНИМАЊЕ
знањима о уређајима
вишеканално
уређај за
за вишеканално
снимање
вишеканално
снимање
Наведе његове
снимање
(вишеканални
саставне делове.
Наведе његове
магнетофони, аудио
Демонстрира рад
саставне делове
миксер за
за тонском
за средњи ниво:
вишеканално
миксетом. .
Препозна разлику
снимање, тонска
Препозна разлику
између миксера за
миксета)
између миксера за
вишеканално
вишеканално
снимање и озвучење
снимање и
за напредни ниво:
озвучење
Демонстрира рад за
тонском
миксетом.
Дефинише појмове за основни ниво:
8.ЗВУК И СЛИКА Упознавање са
појмовима слике,
телевизије, камере, Дефинише појмове
телевизије, камере,
слике...
телевизије, камере,
видео
Објасни начин
слике...
миксер....Разумевање снимања и
за средњи ниво:
принципа формирања репродукције
Објасни начин
слике, синхронизације видео сигнала.
снимања и
сигнала, специјалних Ради са камером и репродукције видео
ефеката
микрофоном
сигнала.
за напредни ниво:
Ради са камером и
микрофоном
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Циљеви - садржаји
Оспособљавање
ученика да усвоје
знања о начинима
миксовања звука
(миксовање ефеката,
додавање говора
музици и томе сл.)
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6.Програми наставних предмета-средња школа

6.1.33. Увод у компоновање
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Увод у компоновање
Теоретски одсек
IV
групни
66
2
Хармонија, конзтрапункт, солфеђо, теорија
музике, инструмент, хор
целоживотно учење, решавање проблема,
естетичка компетенција

Циљ:
Развој улоге мелодије и хармоније у музици.
Развој основних елемената хармоније.
Развој промене тоналитета.
Развој на препознавању и анализи различитих хармонских стилова, класичне музике,
тако и осталих музичких праваца.
Задаци:
Рад на развоју улоге мелодије и хармоније у музици.
Рад на развоју основних елемената хармоније.
Рад на савладавању слободнијих акордских веза.
Рад на модернизацији дате мелодике и прерада мотива.
Рад на савладавању промене тоналитета (дијатонска, хроматска модулација,
енхармонска модулација).
Рад на препознавању и анлизи различитих хармонских стилова, класичне музике, тако и
осталих музичких праваца.
Начини провере: усмено, писмено, домаћи задаци
Наставна тема
1. Грађење
мелодијске мисли

Циљеви - садржаји
Грађење
мелодијских мотива
и тема различитог
карактера,
замишљених за
разне
инструменте, уз
уважавање њихових
опсега, техничких
могућности и
звучних својстава.
Развијање
мелодијске мисли у

Исходи – по нивоима
Гради мелодијске
за основни ниво:
мотиве и теме
гради једноставну
различитог
мелодијску линију,
карактера
за инструмент који
уважавајући опсег и најбоље познаје (уз
техничке
уважавање његовог
могућности
опсега и техничких
инструмента.
могућности).
Гради нове
за средњи ниво:
мелодијске линије
развија мелодијску
користећи
мисао користећи
еволутивни и
архитектонски или
архитектонски
еволутивни начину
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Наставна тема

2. Клавирска
пратња

3. Слободни
контрапункт и
имитација
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Циљеви - садржаји
задатом или
слободном облику, у
архитектонском или
еволутивном начину
изградње.

Исходи – по нивоима
принцип.
изградње.
Компонује
за напредни ниво:
хармонски
развија започету
четвороглас на
мелодијску мисао у
задату мелодију.
архитектонском или
еволутивном начину
изградње и на њу
компонује
хармонски
четвороглас.
Преображај реалног Компонује
за основни ниво:
хармонкоског
клавирску пратњу на компонује
четворогласа у разне задату мелодију.
једноставну
видове слободније,
Израђује слободни
клавирску пратњу на
инструменталне
четвороглас од
задату мелодију
(превасходно
задатог хармонског
за средњи ниво:
клавирске)
четворогласа.
гради слободан
вишегласне фактуре. Компонује слободан клавирски став
Изградња слободног клавирски став
према задатом
клавирског става
према задатом
хармонском костуру
према претходно
хармонском костуру. за напредни ниво:
постављеном
Користи стечено
Компонује
хармонском костуру. знање о различитој
клавирску пратњу
Израда клавирске
клавирској фактури
као подлогу гласу
пратње, у различитој за израду мелодије и или солофактури, за
пратње за дати
инструменту.
претходно
инструмент.
уобличену мелодију, Компонује
намењену
клавирску пратњу
конкретном
као подлогу гласу
инструменту.
или солоинструменту.
Израда слободних
Израђује слободну
за основни ниво:
контрапунктских
контрапунктску
израђује слободну
линија према
линију на задату
контрапунктску
постављеној
мелодију.
линију на задату
мелодији, у
Примењује
мелодију.
двогласу,
законитости
за средњи ниво:
трогласу,
слободног
Примењује
четворогласу, за
контрапункта при
законитости
одређен састав
изради композиција слободног
гудачких, или
за дувачки, гудачки
контрапункта при
дувачких, или
или комбиновани
изради вишегласног
комбинованих
састав.
става за одабрани
инструмената. Исто
Користи имитацију
инструментални
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Компоновање
минијатура

5. Обрада и
примена поетског
текста

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
то са почетним
и канонску технику
састав (гудачки,
имитационим
у изради минијатура. дувачки,
излагањем, или у
комбиновани).
доследно
за напредни ниво:
спроведеном канону.
Примењује
имитацију и
канонску технику
при изради
минијатуре за
различите саставе
(гудачке, дувачке,
комбиноване).
Компоновање
Компонује
за основни ниво:
минијатура, у
клавирску
Компонује
задатом или
минијатуру у
клавирску
слободнијем облику задатом или
минијатуру типичне
и разним видовима
слободном облику.
форме.
фактуре, намењених Компонује
за средњи ниво:
клавиру или
минијатуру са
компоније клавирску
различитим
клавирском пратњом минијатуру
комбинацијама два,
за инструмент, групу слободније форме.
три или више
инструмената,
за напредни ниво:
инструмената,
гудачки оркестар.
Компонује
евентуално
минијатуру за солостандардном
инструмент са
гудачком оркестру.
клавирском
пратњом, за групу
инструмената,
гудачки оркестар.
Мелодијска обрада
Обрађује мејодијом
за основни ниво:
поетског текста, у
поетски текст за
обрађује мејодијом
фрагментима и
мушки, женски и
поетски текст за
већим целинама, за
дечји глас.
мушки, женски и
одређени
Проналази
дечји глас
мушки, женски,
различита
за средњи ниво:
дечји глас.
мелодијска и
обрађује поетски
Варијанте
ритмичка решења
текст за глас и
мелодијског и
истих речи и мањих клавир, за трогласни
ритмичког решења
смисаоних целина.
женски хор и
истих речи и
Обрађује поетски
четворогласни
мањих смисаоних
текст за глас и
мешовити.
целина.
клавир, за трогласни за напредни ниво:
Обрада поетског
женски хор и
компонује
текста за глас и
четворогласни
инструментални
клавир, за трогласни мешовити.
комад на основу
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Наставна тема

6. Модернизација
мелодије и
хармоније (XX век)
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Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
женски хор и
Компонује
поетске
четворогласни
инструментални
инспирације.
мешовити.
комад на основу
Компоновање
поетске
инструменталних
инспирације.
комада на основу
инспирације неким
поетским
предлошком.
Модернизација
Компонује мелодије за основни ниво:
мелодике: њена
по угледу на музику компонује мелодију
изградња на основу
XX века, користећи
користећи
специфичних
специфичне
специфичне
лествичних основа - лествице
лествице.
пантатонске,
(пентатонске,
за средњи ниво:
целостепене,
целостепене, модусе, примењује
умањене, старих и
итд.).
различите
нових модуса,
Примењује
контрапунктске
додекафонске
различите
технике
серије,
контрапунктске
компоновања.
квартног разлагања, технике
Компонује мелодије
интервалских
компоновања.
са неправилном
модела, октавних
Компонује мелодије ритмичком поделом,
прелома.
са неправилном
мешовитим тактом,
Специфична прерада ритмичком поделом, померањем акцента.
мотива: инверзија,
мешовитим тактом,
за напредни ниво:
ретроградни облик,
померањем акцента, користи
ретроградна
итд.
афункционалне везе
инверзија.
Користи
акорада, акорде са
Усложњавање
афункционалне везе додатим
ритмике и метрике:
акорада, акорде са
дисонанцама,
неправилне
додатим
кластере, терцне
ретмичке поделе,
дисонанцама,
вишезвуке, при
померање акцената, кластере, терцне
компоновању
мешовити тактови,
вишезвуке, при
каденци.
променљива
компоновању
Примењује
метрика, слободан,
каденци.
„безобзирну
аметрични ток
Примењује
полифонију“ и
мелодије.
„безобзирну
остинато при
Модернизација
полифонију“ и
компоновању
хармоније:
остинато при
канона.
афункционалне везе компоновању
класичних акорада,
канона.
терцни вишезвуци,
акорди с додатим
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

7. Компоновање у
слободном облику

Циљеви - садржаји
дисонанцама,
квартни и квинтни
акорди, кластери - у
систематској и
комбинованој
примени;
савременије
обликовање
каденцирајућих
обрта.
Слободнија грађа
линеарног става
(„безобзирна"
полифонија),
посебно у виду
канона и
примени остината.
Компоновање
минијатура у
слободном облику,
за клавир и
комбинацију неког
мелодијског
инструмента с
клавиром.

Исходи – по нивоима

Компонује слободан
став користећи
„безобзирну
полифонију“,
остинато, канон.
Компоније
минијатуру у
слободном облику за
клавир, или
мелодијски
инструмент уз
клавирску пратњу
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за основни ниво:
компоније
минијатуру за
клавир у слободном
облику.
за средњи ниво:
компонује слободан
став користећи
„безобзирну
полифонију“
за напредни ниво:
компонује
минијатуру у
слободном облику за
мелодијски
инструмент уз
клавирску пратњу.
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6.2. ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

6.2.1. Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност
Музички сарадник-теоретичар,
музички извођач класичне музике

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

I

Групни
105
3
Страни језици, историја музике
Целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
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 као слободне,
креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци наставе језика су да учецици овладају знањима о српском књижевном језику;
стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и
усменом изражавању, поштују и негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа. да учецици упознају
репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове
ауторе, поетске и естетскевредности;негују и развијају читалачке компетенције и
интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у
доживљајној и истраживачкој улози; развијају литерарне афинитете и постану читаоци
рафинираног естетског укуса; усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања
и за развијање самосвести и личне одговорности.
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
1. Увод у 1. Проширива
ње и
пручава
продубљива
ње
ње знања о
књижевн
српском
ог
књижевном
дела
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардно
г) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
5. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу
и језичке
приручнике;
6. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о

Исходи
основни
средњи
2.СЈК.1.2.1.
2.СЈК.2.2.1.
Познаје ауторе
Интерпретира
дела из обавезног књижевни текст
школског
увидом у његове
програма и
интеграционе
локализује их у
чиниоце
контекст
(доживљајни
стваралачког
контекст, тематскоопуса и
мотивски слој,
књижевноисториј композиција,
ски контекст.
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
2.СЈК.1.2.2.
језичко-стилски
Познаје
књижевнотеоријс аспекти...).
ку
терминологију+и 2.СЈК.2.2.2. Познаје
доводи је у
књижевнотеоријску
функционалну
термино-логију и
везу са
књижевнотеоријска
примерима из
знања адекватно
1
књижевних и
примењује у
неуметничких2 те тумачењу
кстова
књижевних дела
предвиђених
предвиђених
програмом.
програмом.
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела разликује
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор

2.СЈК.2.2.5.
Образлаже основне
елементе
књижевности као
дискурса у односу
на остале
друштвене
дискурсе (нпр.
присуство/одсуство
приповедача,
приповедни фокус,
статус историјског
и фиктивног итд.).
2.СЈК.2.2.6.
Приликом тумачења
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напредни
2.СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноуметни
чка и
књижевнонаучна
дела из обавезног
школског
програма, као и
додатне (изборне)
и факултативне
књижевноуметни
чке и
књижевнонаучне
текстове; током
интерпретације
поуздано користи
стечена знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноисториј
ском контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада књижевнотеоријском
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
врсте различитих
жанрова, изван
школског
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Наставна Циљеви тема
садржаји
српској и
светској
књижевност
и;
7. Оспособљав
ање за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
8. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
9.
Упознава
ње и
проучавање
репрезентатив
них дела
српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисто
ријских појава
и процеса у
књижевности;
10. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
11.Развијање
хуманистичког
и књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
806

основни
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9.
Формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела из
школског+програма
+ приме-њује знања
о основним
књижевноисторијск
им и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у развоју
књижевности
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
литературу
(књижевноисторијс
ку, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.

напредни
програма.
2.СЈК.3.2.3. У
процесу
тумачења
књижевноуметни
чког и
књижевнонаучно
г дела, одабира,
примењује и
комбинује
адекватне методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке, језичке,
естетске и
структурне
особине
књижевноуметничких и
књижевнонаучних текстова
у оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама текстова.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
делима српске
и светске
културне
баштине;
12.
Упућива
ње ученика на
истраживачки
и критички
однос према
књижевности;
13. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
14. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.
1. Продубљива
2.
ње и
Kњижев
проширивањ
ност
е знања о
старог
српској и
века
светској
књижевност
и;
2. Оспособљав
ање за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
3. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
4. Упознавање

основни

Исходи
средњи

напредни
аргументује на
основу
примарног текста
и литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењу
књижевног дела
критички користи
препоручену и
самостално
изабрану
секундар-ну
литературу
(књижевноисторијску,
критичку, аутопоетичку,
теоријску).

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и
књижевноисториј
ски контекст.
2.СЈК.1.2.2.
Познаје
књижевнотеоријс
ку терминологију и
доводи је у
функционалну
везу са
примерима из

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чини-оце
(доживљајни
контекст, тематскомотивски слој,
композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
језичко-стилски
аспекти...).

2.СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноуметни
чка и
књижевнонаучна
дела из обавезног
школског
програма, као и
додатне (изборне)
и факултативне
књижевноуметни
чке и
књижевнонаучне
текстове; током
2.СЈК.2.2.2. Познаје интерпретације
поуздано користи
књистечена знања о
жевнотеоријску
стваралачком
термино-логију и
књижевнотеоријска опусу аутора и
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Наставна Циљеви тема
садржаји
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
5. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
6. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
7. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
8. Упућивање
808

Исходи
основни
средњи
1
књижевних и
знања адекватно
2
неуметничких те примењује у
кстова
тумачењу
предвиђених
књижевних дела
програмом.
предвиђених
програмом.
2.СЈК.1.2.4.
Уочава и
2.СЈК.2.2.4. Уочава
примерима
и образлаже
аргументује
поетичке, језичке,
основне
естетске и
поетичке,
структурне особине
језичке, естетске књижевноуметничи структурне
ких и
особине
књижевнонаучних
књижевних дела дела у оквиру
из обавезне
школске лектире;
школске лектире. процењује да ли је
сложенији
књижевнонаучни
2.СЈК.1.2.5.
текст
Уочава основне
(аутобиографија,
особине
књижевности као биографија,
мемоари, дневник,
дискурса и
писмо, путопис...)
разликује га у
односу на остале добро структуриран и кохерентан,
друштвене
да ли су идеје
дискурсе.
изложене јасно и
прецизно; уочава
2.СЈК.1.2.7.
стилске поступке у
Анализира
књижевноиздвојене
уметничком и
проблеме у
књижевном делу књижевно-научном
тексту; процењује
и уме да их
колико одређене
аргументује
одлике текста
примарним
утичу на његово
текстом.
разумевање и
доприносе
2.СЈК.1.2.8.
тумачењу значења
Користи
текста.
препоручену
секундарну

напредни
књижевноисториј
ском контексту.
2.СЈК.3.2.2. Влада
књижевнотеоријс
ком
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
врсте различитих
жанрова, изван
школског
програма.
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке, језичке,
естетске и
структурне
особине
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х текстова у
оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
књижевност
и;
9. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;

основни
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
књижевности
старог века
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
2.СЈК.2.2.6.
Приликом тумачења
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела из школског
програма
примењује знања о
основним
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секун-дарну
литературу
(књижевноисторијску,крити
чку, аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их
и+књижевнонаучни
х дела+
предвиђених+прогр
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напредни
врстама текстова.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом тумачења и
вредновања
књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела
примењује и
упоређује
књижевноисториј
ске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењу
књижевног дела
критички користи
препоручену и
самостално
изабрану
секундар-ну
литературу
(књижевноисторијску,
критичку, аутопоетичку,
теоријску).
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне лите809
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Исходи
средњи
амом.м

Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
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напредни
ратуре шири
читалачка знања,
примењује
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела српске стратегије читања
које су
и светске
усаглашене са
књижевности
типом књижевног
развија читалачке
дела и са
вештине,
читалачким
способности и
знања од значаја за циљевима (доживљај,
тумачење и
истраживање,
вредновање
ства-ралаштво);
различитих
књижевноуметничк развија језички,
литерарни,
их и
културни и
књижевнонаучних
дела и за развијање национални
идентитет.
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.
2.СЈК.2.2.1.
2.СЈК.3.2.1. Чита,
3.Средњо 10. Продубљива 2.СЈК.1.2.1.
ње и
Познаје ауторе
Интерпретира
доживљава и
-вековна
проширивањ дела из обавезног књижевни текст
самостално
књижевн
е знања о
школског
увидом у његове
тумачи
ост
српској и
програма и
интеграционе
књижевноуметни
светској
локализује их у
чиниоце
чка и
књижевност контекст
(доживљајни
књижевнонаучна
и;
стваралачког
контекст, тематско- дела из обавезног
11. Оспособљав опуса и
мотивски слој,
школског
ање за
књижевноисториј композиција,
програма, као и
интерпретац ски контекст.
ликови, форме
додатне (изборне)
ију
приповедања,
и факултативне
књижевних
идејни слој,
књижевноуметни
2.СЈК.1.2.6.
текстова;
језичко-стилски
чке и
Наводи основне
12. Унапређива књижевноисториј аспекти...).
књижевнонаучне
ње
текстове; током
ске и поетичке

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
13. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
14. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
15. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
16. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и

основни
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности и
повезује их са
делима и
писцима из
обавезне лектире
школског
програма.
2.СЈК.1.2.7.
Анализира
издвојене
проблеме у
књижевном делу
и уме да их
аргументује
примарним
текстом.
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
средњовековне
књижевности
књижевности
формира

Исходи
средњи
2.СЈК.2.2.5.
Образлаже основне
елементе
књижевности као
дискурса у односу
на остале
друштвене
дискурсе (нпр.
присуство/одсуство
приповедача,
приповедни фокус,
статус историјског
и фиктивног итд.).

напредни
интерпретације
поуздано користи
стечена знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноисториј
ском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада
књижевнотеоријс
ком
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
2.СЈК.2.2.6.
примењује у
Приликом
тумачењу
тумачења
књижевноуметни
књижевноуметничк чких и
их и
књижевнонаучни
књижевнонаучних
х дела која су
дела из школског
предвиђена
програма
школским
примењује знања о програмом и
основним
других дела ове
књижевноисторијс врсте различитих
ким и поетичким
жанрова, изван
одликама стилских школског
епоха, праваца и
програма.
формација у
развоју српске и
2.СЈК.3.2.3. У
светске
процесу
књижевности.
тумачења
књижевноуметни
2СЈК.2.2.7.
чког и
Самостално уочава књижевнонаучног
и анализира
дела, одабира,
проблеме у
примењује и
књижевном делу и комбинује
уме да аргументује адекватне методе
своје ставове на
унутрашњег и
основу примарног
спољашњег
текста.
приступа.
2.СЈК.2.2.9. На
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2.СЈК.3.2.6.
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Исходи
основни
средњи
читалачке навике основу дела српске
и знања; схвата
и светске
улогу читања у
књижевности
тумачењу
развија читалачке
књижевног дела
вештине,
и у изграђивању
способности и
језичког,
знања од значаја за
литерарног,
тумачење и
културног и
вредновање
националног
различитих
идентитета.
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела и за развијање
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.
18. Продубљива 2.СЈК.1.2.1.
2.СЈК.2.2.1.
ње и
Познаје ауторе
Интерпретира
проширивањ дела из обавезног књижевни текст
е знања о
школског
увидом у његове
српској и
програма и
интеграционе
светској
локализује их у
чиниоце
књижевност контекст
(доживљајни
и;
стваралачког
контекст, тематско19. Оспособљав опуса и
мотивски слој,
ање за
књижевноисториј композиција,
интерпретац ски контекст.
ликови, форме
ију
приповедања,
књижевних
идејни слој,
2.СЈК.1.2.2.
текстова;
језичко-стилски
Познаје
20. Унапређива књижевнотеоријс аспекти...).
ње
ку терминологију
књижевних
и доводи је у
2.СЈК.2.2.2. Познаје
знања и
функционалну
књижевнотеоријску
читалачких
везу са
терминологију и

Наставна Циљеви тема
садржаји
светске
културне
баштине;
17. Упућивање
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
књижевност
и;
Обезбеђивање
функционалних
знања из
теорије и
историје
књижевности;

4.Народн
а
књижевн
ост

812

напредни
Приликом тумачења и
вредновања
књижевноуметничких и
књижевнонаучних дела
примењује и
упоређује
књижевноисториј
ске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.

2.СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
дела народне
књижевности из
обавезног
школског
програма, као и
додатне (изборне)
и факултативне
књижевноуметни
чке и
књижевнонаучне
текстове.
2.СЈК.3.2.2. Влада
књижевнотеоријс
ком
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
вештина;
21. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
22. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
23. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
24. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;

основни
примерима из
дела народне
књижевности.
2.СЈК.1.2.4.
Уочава и
примерима
аргументује
основне
поетичке,
језичке, естетске
и структурне
особине
књижевних дела
народне
књижевности.

Исходи
средњи
књижевнотеоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевних дела
предвиђених
програмом.

2.СЈК.2.2.5.
Образлаже основне
елементе
књижевности као
дискурса у односу
на остале
друштвене
дискурсе (нпр.
присуство/одсуство
приповедача,
2.СЈК.1.2.6.
приповедни фокус,
Наводи основне
књижевноисториј статус историјског
и фиктивног итд.).
ске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и 2.СЈК.2.2.6.
формација у
Приликом тумаразвоју српске и
чења
светске
књижевноуметничк
књижевности и
их и
повезује их са
књижевнонаучних
делима и
дела из школског
писцима из
програма
обавезне лектире примењује знања о
школског
основним
програма.
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
2.СЈК.1.2.7.
епоха, праваца и
Анализира
формација у
издвојене
развоју српске и
проблеме у
књижевном делу светске
књижевности.
и уме да их
аргументује
примарним
2СЈК.2.2.7.
текстом.
Самостално уочава
и анализира
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напредни
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
примењује у
тумачењу дела
народне
књижевности
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке, језичке,
естетске и
структурне
особине
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х текстова у
оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности као
дискурса (пореди
нпр.
присуство/одсуст
во приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.) у
односу на остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
813

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна Циљеви тема
садржаји
25. Упућивање
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
књижевност
и;
Обезбеђивање
функционалних
знања из
теорије и
историје
књижевности;

основни
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
народне
књижевности
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

814

Исходи
средњи
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
литературу
(књижевноисторијс
ку, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.

напредни
употребљава у
тумачењу
књижевних дела
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.

2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
народне
књижевности (у
обавезном и
2.СЈК.2.2.9. На
сопственом
основу дела
избору) и
народне
секундарне
књижевности
литературе шири
развија читалачке
читалачка знања,
вештине,
примењује
способности и
стратегије читања
знања од значаја за које су
тумачење и
усаглашене са
вредновање
типом књижевног
различитих
дела и са
књижевноуметничк читалачким
их и
циљевима
књижевнонаучних
(доживљај,
дела и за развијање истраживање,
језичког,
стваралаштво);
литерарног,
развија језички,
културног и
литерарни,
националног
културни и
идентитета; има
национални
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Исходи
основни
средњи
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.
1.
Продубљива
2.СЈК.1.2.1.
2.СЈК.2.2.1.
5.Хумани
ње и
Познаје ауторе
Интерпретира
зам и
проширивањ дела из обавезног књижевни текст
ренесанс
е знања о
школског
увидом у његове
а
српској и
програма и
интеграционе
светској
локализује их у
чиниоце
књижевност контекст
(доживљајни
и;
стваралачког
контекст, тематско2. Оспособљав опуса и
мотивски слој,
ање за
књижевноисториј композиција,
интерпретац ски контекст.
ликови, форме
ију
приповедања,
књижевних
идејни слој,
2.СЈК.1.2.2.
текстова;
језичко-стилски
Познаје
3. Унапређива књижевнотеоријс аспекти...).
ње
ку терминологију
књижевних
и доводи је у
2.СЈК.2.2.2. Познаје
знања и
функционалну
књижевнотеоријску
читалачких
везу са
терминологију и
вештина;
примерима из
књижевнотеоријска
4. Упознавање дела хуманизма и знања адекватно
и
ренесансе.
примењује у
проучавање
тумачењу
репрезентат 2.СЈК.1.2.4.
књижевних дела
ивних дела
предвиђених
Уочава и
српске и
програмом.
примерима
опште
аргументује
књижевност основне
2.СЈК.2.2.6.
и,
поетичке,
Приликом тумакњижевних
језичке, естетске чења
жанрова,
и структурне
књижевноуметничк
књижевноис особине
их и
торијских
књижевних дела књижевнонаучних
појава и
хуманизма и
дела из школског
процеса у
ренесансе
програма
књижевност
примењује знања о
и;
основним
2.СЈК.1.2.7.
5. Унапређива Анализира
књижевноисторијс
ње знања о
ким и поетичким
издвојене
Наставна Циљеви тема
садржаји
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напредни
идентитет.

2.СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
дела народне
књижевности из
обавезног
школског
програма, као и
додатне (изборне)
и факултативне
књижевноуметни
чке и
књижевнонаучне
текстове.
2.СЈК.3.2.2. Влада
књижевнотеоријс
ком
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
примењује у
тумачењу дела
хуманизма и
ренесансе.
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке, језичке,
естетске и
структурне
особине
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х текстова у
оквиру школске
лектире и изван
815
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Наставна Циљеви тема
садржаји
сопственој
култури и
културама
других
народа;
6. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
7. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
8. Упућивање
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
књижевност
и;
Обезбеђивање
функционалних
знања из
теорије и
историје
књижевности;
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основни
проблеме у
књижевном делу
и уме да их
аргументује
примарним
текстом.
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
народне
књижевности
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
литературу
(књижевноисторијс
ку, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела
хуманизма и
ренесансе развија
читалачке вештине,
способности и
знања од значаја за
тумачење и
вредновање
различитих

напредни
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности као
дискурса (пореди
нпр.
присуство/одсуст
во приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.) у
односу на остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних дела
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.9. На
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји

6.Језик

9. Проширива
ње и
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
10. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардно
г) језика у
усмeном и

основни

2.CJK.1.1.1. Има
основна знања о
језику уопште
(шта је језик, које
функције има);
поштује свој
језик и поштује
друге језике;
препознаје
стереотипне
ставове према
језику. Разуме
појам текста;
разликује делове
текста (увод,
главни део,
завршетак);

Исходи
средњи
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела и за развијање
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.

2.CJK.2.1.1. Има
шира знања о
језику уопште (која
су битна својства
језика); препознаје
јединице и појаве
које припадају
различитим
језичким
нивоима/подсистем
има; има основна
знања о писму
уопште; има
основна знања о
правопису уопште
(етимолошки фонолошки
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напредни
основу дела
хуманизма и
ренесансе (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе шири
читалачка знања,
примењује
стратегије читања
које су
усаглашене са
типом књижевног
дела и са
читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.

2.CJK.3.1.1.
Разуме да постоји
тесна веза између
језика и
мишљења; јасан
му је појам
категоризације;
познаје
конверзационе
максиме
(квалитета,
квантитета,
релевантности и
начина); разуме
појам
информативне
актуализације
817
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садржаји
писаном
изражавању;
11. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
12. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
13. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу
и језичке
приручнике;

818

Исходи
основни
средњи
препознаје врсте правопис;
текстова (облике граматичка дискурса); има
логичка
основна знања из интерпункција;
социолингвистик графема - слово);
е: познаје
има основна знања
појмове
о језицима у свету
једнојезичности
(језичка сродност,
и вишејезичности језички типови,
(и зна
језичке
одговарајуће
универзалије).
језичке прилике у Разуме основне
Србији); разуме
принципе вођења
појам језичке
дијалога; разуме
варијативности и појам говорног
препознаје
чина; разуме појам
основне
деиксе. Познаје
варијетете.
одлике варијетета
српског језика
насталих на основу
2.CJK.1.1.2.
медијума и оних
Разликује
који су условљени
књижевни
социјално и
(стандардни)
функционално.
језик од
дијалекта; зна
основне податке 2.CJK.2.1.2. Зна
о дијалектима
основне особине
српског језика;
дијалеката српског
има правилан
језика; зна основна
став према свом
правила екавског и
дијалекту и
(и)јекавског
другим
изговора; у
дијалектима
једноставнијим
српског језика и
случајевима
према оба
пребацује
изговора српског (и)јекавску реч у
књижевног језика екавски лик и
(поштује свој и
обрнуто. Смешта
друге дијалекте
развој књижевног
српског језика и
језика код Срба у
има потребу да
друштвени,
чува свој
историјски и
дијалекат;

напредни
реченице и зна
како се она
постиже; јасан му
је појам
текстуалне
кохезије.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
подједнако цени
оба изговора
српског
књижевног језика
- екавски и
(и)јекавски); има
потребу да учи,
чува и негује
књижевни језик;
познаје
најважније
граматике и
нормативне
приручнике и
уме да се њима
користи; зна
основне податке
о месту српског
језика међу
другим
индоевропским и
словенским
језицима; има
основна знања о
развоју
књижевног
језика, писма и
правописа код
Срба.
2.CJK.1.1.3.
Разликује
правилан од
неправилног
изговора гласа;
зна основну
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила

Исходи
средњи
културни контекст.

напредни

2CJK.2.1.6. Има
богат и
уразноличен
лексички фонд
(укључујући и
интелектуалну и
интернационалну
лексику и
познавање
најфреквентнијих
интернационалних
префикса и
суфикса). Тај фонд
употребљава у
складу с приликом;
види језик као низ
могућности које му
служе да изрази
индивидуално
искуство и усмерен
је ка богаћењу
сопственог
речника; познаје
хиперонимију/хипо
нимију,
паронимију;
разликује лексичке
слојеве; познаје
метонимију као
лексички
механизам.
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основни
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и
књижевног
акцента.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.1.6. Има
лексички фонд
који је у складу
са средњим
нивоом
образовања;
прави разлику
између формалне
и неформалне
лексике и
употребљава их у
складу са
приликом; има
основна знања о
значењу речи;
познаје основне
лексичке односе
(синонимију,
антонимију,
хомонимију);
познаје метафору
као лексички
механизам; нема
одбојност према
речима страног
порекла, али их
не прихвата
некритички и
аутоматски;
познаје појам
термина и
фразеологизма;
познаје
најважније
речнике српског
820
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји

7.
Фонетик
а

1. Проширива
ње и
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардно
г) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
5. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу
и језичке
приручнике;

основни
језика и уме да се
њима користи.
2.CJK.1.1.1. Има
основна знања о
језику уопште
(шта је језик, које
функције има);
поштује свој
језик и поштује
друге језике;
препознаје
стереотипне
ставове према
језику. Разуме
појам текста;
разликује делове
текста (увод,
главни део,
завршетак);
препознаје врсте
текстова (облике
дискурса); има
основна знања из
социолингвистик
е: познаје
појмове
једнојезичности
и вишејезичности
(и зна
одговарајуће
језичке прилике у
Србији); разуме
појам језичке
варијативности и
препознаје
основне
варијетете.
2.CJK.1.1.3.
Разликује
правилан од
неправилног

Исходи
средњи

2.CJK.2.1.1. Има
шира знања о
језику уопште (која
су битна својства
језика); препознаје
јединице и појаве
које припадају
различитим
језичким
нивоима/подсистем
има; има основна
знања о писму
уопште; има
основна знања о
правопису уопште
(етимолошки фонолошки
правопис;
граматичка логичка
интерпункција;
графема - слово);
има основна знања
о језицима у свету
(језичка сродност,
језички типови,
језичке
универзалије).
Разуме основне
принципе вођења
дијалога; разуме
појам говорног
чина; разуме појам
деиксе. Познаје
одлике варијетета
српског језика
насталих на основу
медијума и оних
који су условљени
социјално и
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напредни

2.CJK.3.1.1.
Разуме да постоји
тесна веза између
језика и
мишљења; јасан
му је појам
категоризације;
познаје
конверзационе
максиме
(квалитета,
квантитета,
релевантности и
начина); разуме
појам
информативне
актуализације
реченице и зна
како се она
постиже; јасан му
је појам
текстуалне
кохезије.
2.CJK.3.1.2. При
подели речи на
слогове позива се
на правила;
акцентује
једноставније
примере.
2.CJK.3.1.5. Има
основна знања о
речницима и
структури
речничког чланка.
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садржаји

8.Правоп
ис
822

1. Проширива
ње и
продубљива

основни
изговора гласа;
зна основну
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и
књижевног
акцента.

2.CJK.1.1.5.
Правилно склапа
реченицу;
разликује
синтаксичке
јединице;
разликује
активне и
пасивне
реченице; уме да
анализира
једноставније
реченице грађене
по основним
моделима и
проширене
прилошким
одредбама.
2.CJK.1.1.2.
Разликује
књижевни

Исходи
средњи
функционално.

напредни

2.CJK.2.1.5.
Користи се свим
синтаксичким
могућностима
српског језика;
разликује безличне
и личне реченице;
анализира реченице
грађене по
различитим
моделима; има
шира знања о
синтагми;
препознаје основне
врсте зависних
предикатских
реченица (типични
случајеви); зна
основно о
напоредним
односима,
конгруенцији и
негацији; разликује
врсте независних
предикатских
реченица; разуме
појам елипсе; има
основна знања о
употреби падежа и
глаголских облика.

2.CJK.2.1.2. Зна
основне особине
дијалеката српског

2.CJK.3.1.2. При
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
ње знања о
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардно
г) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
5. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу
и језичке
приручнике;

Исходи
основни
средњи
(стандардни)
језика; зна основна
језик од
правила екавског и
дијалекта; зна
(и)јекавског
основне податке изговора; у
о дијалектима
једноставнијим
српског језика;
случајевима
има правилан
пребацује
став према свом
(и)јекавску реч у
дијалекту и
екавски лик и
другим
обрнуто. Смешта
дијалектима
развој књижевног
српског језика и
језика код Срба у
према оба
друштвени,
изговора српског историјски и
књижевног језика културни контекст.
(поштује свој и
друге дијалекте
2.CJK.2.1.3.
српског језика и
Познаје говорне
има потребу да
органе и начин на
чува свој
који се гласови
дијалекат;
производе; зна да
подједнако цени дели гласове по
оба изговора
свим
српског
критеријумима;
књижевног језика разуме појам
- екавски и
фонеме; зна сва
(и)јекавски); има правила акценатске
потребу да учи,
норме и уме да
чува и негује
прочита правилно
књижевни језик; акцентовану реч;
познаје
зна механизме
најважније
фонолошки
граматике и
условљених
нормативне
гласовних промена
приручнике и
(једначења
уме да се њима
сугласника по
користи; зна
звучности и по
основне податке месту творбе,
о месту српског
сажимање и
језика међу
асимилацију вокала
другим
и губљење
индоевропским и сугласника).
словенским
језицима; има
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напредни
подели речи на
слогове позива се
на правила;
акцентује
једноставније
примере.
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Наставна Циљеви тема
садржаји

9.Култур 1. Проширива
ње и
а
продубљива
изражава
ње знања о
ња
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардно
824

основни
основна знања о
развоју
књижевног
језика, писма и
правописа код
Срба.
2.CJK.1.1.3.
Разликује
правилан од
неправилног
изговора гласа;
зна основну
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и
књижевног
акцента.
2.CJK.1.3.1.
Говори
разговетно,
поштујући
ортоепска
правила
књижевног
језика;
примењује
књижевнојезичку
акцентуацију или
упоређује свој
акценат са
књижевним и
труди се да је с

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.2.3.1. Говори
у званичним
ситуацијама, јавно
и пред већим
аудиторијумом о
темама из области
језика,
књижевности и
културе, користећи
се књижевним
језиком и
одговарајућом
терминологијом;
учествује у јавним
разговорима са

2.СЈК.3.3.2.
Излаже (у
званичним
ситуацијама,
јавно и пред
већим
аудиторијумом) и
пише о темама из
области језика,
књижевности и
културе; има
развијене
говорничке
(ораторске)
вештине;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
г) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
5. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу
и језичке
приручнике;
6. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
7. Оспособљав
ање за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
8. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких

основни
њим усклади;
течно и
разговетно чита
наглас књижевне
и неуметничке
текстове;
изражајно чита и
казује лакше
књижевноуметни
чке текстове; у
званичним
ситуацијама
говори о
једноставнијим
темама из
области језика,
књижевности и
културе
користећи се
коректним
језичким изразом
(тј. говори течно,
без замуцкивања,
поштапалица,
превеликих пауза
и лажних
почетака,
осмишљавајући
реченицу
унапред) и
одговарајућом
основном
терминологијом
науке о језику и
науке о
књижевности,
прилагођавајући
приликама,
ситуацији,
саговорнику и
теми вербална и
невербална
језичка средства
(држање,

Исходи
средњи
више учесника;
процењује
слушаоца односно
аудиторијум и
обликује свој говор
према његовим
потребама и
могућностима; има
потребу и навику
да развија
сопствену говорну
културу; с пажњом
и разумевањем
слуша теже
излагање (нпр.
предавање) с темом
из језика,
књижевности и
културе; слуша
критички,
процењујући
говорникову
аргументацију и
објективност.
2.CJK.2.3.2.
Саставља
сложенији
говорени и писани
текст (из језика,
књижевности или
слободна тема)
користећи се
описом,
приповедањем и
излагањем
(експозицијом); у
говореној или
писаној расправи
прецизно износи
своје идеје и
образлаже свој
став; труди се да
говори и пише
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напредни
претпоставља
различите ставове
аудиторијума и у
складу с тим
проблематизује
поједине
садржаје;
препознаје и
анализира
вербалну и
невербалну
реакцију
саговорника
односно
аудиторијума и
томе прилагођава
свој говор;
слушајући
говорника,
процењује
садржину и
форму његовог
говора и начин
говорења.
2.CJK.3.3.3.
Композиционо и
логички складно
пише стручни
текст на теме из
књижевности и
језика, као и
новински чланак.
2.CJK.3.3.4.
Организује,
класификује,
уопштава и на
сличан начин
обрађује
информације из
књижевних и
неуметничких
текстова на
825
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Наставна Циљеви тема
садржаји
вештина;
9. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
10. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
11. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
12. Упућивање
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
826

Исходи
основни
средњи
мимику,
занимљиво,
гестикулацију);
правећи прикладне
говори уз
дигресије и
презентацију;
бирајући
има културу
занимљиве детаље
слушања туђег
и одговарајуће
излагања; у
примере; уочава
стању је да с
поенту и излаже је
пажњом и
на прикладан
разумевањем
начин; прецизно
слуша излагање
износи свој
средње тежине
доживљај и утиске
(нпр. предавање) поводом
с темом из језика, књижевног или
књижевности и
другог уметничког
културе;
дела; сажето
приликом
препричава
слушања неког
сложенији
излагања уме да
књижевни текст и
хвата белешке.
резимира
сложенији
књижевни и
2.CJK.1.3.2.
неуметнички текст
Говорећи и
на теме непосредно
пишући о некој
везане за градиво;
теми (из језика,
књижевности или пише извештај и
реферат; примењује
слободна тема),
правописну норму
јасно
у случајевима
структурира
предвиђеним
казивање и
програмом.
повезује његове
делове на
одговарајући
2.СЈК.2.3.3. Има
начин; разликује способност и
битно од
навику да у
небитног и држи различите сврхе
се основне теме; (информисање,
саставља
учење, лични
једноставнији
развој, естетски
говорени и
доживљај, забава...)
писани текст
чита теже текстове
користећи се
(књижевноуметнич
описом,
ке текстове,

напредни
основу задатог
и/или самостално
постављеног
критеријума.
2.CJK.3.3.5.
Продубљено
критички
промишља
сложенији текст:
процењује колико
сложенији
експозиторни
текст успешно
преноси
информације
публици којој је
намењен,
уочавајући које
информације
недостају; издваја
доказну грађу на
којој аутор
аргументативног
текста заснива
своје ставове и
одређује средства
којима их износи;
запажа ауторове
грешке у
закључивању и
сл.
2.CJK.3.3.6.
Процењује
стилске поступке
у књижевном и
неуметничком
тексту; пореди
стилске поступке
у два сложена
текста (или више
њих); тумачи
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
књижевност
и;
13. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
14. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

основни
приповедањем и
излагањем
(експозицијом);
уме укратко да
опише своја
осећања и
доживљај
књижевног или
другог
уметничког дела;
сажето
препричава
једноставнији
књижевноуметни
чки текст и
издваја његове
важне или
занимљиве
делове; резимира
једноставнији
књижевни и
неуметнички
текст.
2.CJK.1.3.3. У
расправи или
размени
мишљења на
теме из
књижевности,
језика и културе
уме у кратким
цртама да изнесе
и образложи
идеју или став за
који се залаже,
говори одмерено,
ослања се на
аргументе, у
стању је да чује
туђе мишљење и
да га узме у
обзир приликом
своје

Исходи
средњи
стручне и
научнопопуларне
текстове из области
науке о језику и
књижевности,
текстове из
медија); има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку; примењује
сложене стратегије
читања; бира
стратегију читања
која одговара сврси
читања.
2.СЈК.2.3.4. Разуме
сложенији
књижевни и
неуметнички текст:
препознаје његову
сврху; проналази
експлицитне и
имплицитне
информације;
издваја
информације према
задатом
критеријуму;
издваја главне
идеје; прати развој
одређене идеје;
пореди
информације и
идеје из двају или
више текстова да
би разумео
одговарајући
значењски или
стилски аспект
према задатом
критеријуму;
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напредни
њихову улогу у
остваривању
естетских и
значењских
одлика наведених
врста текстова.
2.CJK.3.3.7.
Изграђује свест о
себи као читаоцу
- развија
читалачку
ауторефлексију
(разуме улогу
читања у
сопственом
развоју; има
развијену,
критичку свест о
својим
читалачким
способностима...).
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Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
аргументације;
пише
једноставнији
аргументативни
текст на теме из
књижевности,
језика и културе.
2.СЈК.1.3.4.
Користи оба
писма, дајући
предност
ћирилици;
примењује
основна
правописна
правила у
фреквентним
примерима и уме
да се служи
школским
издањем
Правописа; у
писању издваја
делове текста,
даје наслове и
поднаслове, уме
да цитира и
парафразира;
саставља
матурски рад
поштујући
правила израде
стручног рада
(употребљава
фусноте и
саставља садржај
и
библиографију);
саставља писмо приватно и
службено,
биографију (CV),

828

Исходи
средњи
анализира и тумачи
оне системе
мотивације који се
у књижевном делу
јављају при
обликовању
(карактеризацији)
ликова и изградњи
догађаја (због
бољег и потпунијег
разумевања
значења књижевног
дела); тумачи (на
нивоу разумевања)
текстове
ослањајући се на
други
текст/текстове.

напредни

2.CJK.2.3.5.
Критички
промишља
сложенији
књижевни и
неуметнички текст:
раздваја објективну
чињеницу од
ауторове
интерпретације;
процењује да ли је
аутор текста
неутралан или
ангажован односно
пристрастан, и
образлаже своју
процену; разликује
експлицитне и
имплицитне
ауторове ставове;
аргументовано
вреднује да ли
аутор сложенијег
експозиторног или
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
молбу, жалбу,
захтев, оглас; зна
да попуни
различите
формуларе и
обрасце.
2.CJK.1.3.5. Има
способност и
навику да у
различите сврхе
(информисање,
учење, лични
развој, естетски
доживљај,
забава...) чита
текстове средње
тежине
(књижевноуметн
ичке текстове,
стручне и
научнопопуларне
текстове из
области науке о
језику и
књижевности,
текстове из
медија3);
примењује
предложене
стратегије
читања.

Исходи
средњи
аргументативног
текста погодног за
обраду градива из
језика и
књижевности
износи све
потребне
информације и да
ли даје довољне и
веродостојне
доказе за то што
тврди.

напредни

2.CJK.1.3.6.
Разуме
књижевни и
неуметнички
текст средње
сложености:
препознаје
њихову сврху,
проналази
експлицитне и
имплицитне
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
информације,
издваја главне
идеје текста;
прати развој
одређене идеје у
тексту; пореди
основне
информације и
идеје из двају
или више
текстова.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.3.7.
Критички
промишља
књижевни и
неуметнички
текст средње
сложености:
разликује
објективну/верод
остојну
чињеницу од
ауторове
интерпретације;
процењује (и то
образлаже) да ли
аутор
неуметничког
текста износи све
потребне
информације и да
ли даје довољне
и веродостојне
доказе за то што
тврди; процењује
да ли је аутор
текста неутралан
или ангажован
односно
пристрастан, и
образлаже своју
процену;
830

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
препознаје говор
мржње,
дискриминације,
бирократски
језик, и има
изграђен
негативан став
према њима; уме
у једноставним
примерима да
понуди
алтернативу
бирократском
језику.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.3.8.
Препознаје
структуру,
различите
елементе,
стилске одлике
(експресивност,
сликовитост,
метафоричност)
књижевног и
неуметничког
текста;
препознаје
конотативно
значење речи у
датом контексту
и разуме сврху
конотативног
значења у
књижевном и
неуметничком
тексту; одређује
значење
непознате речи
на основу
контекста и
творбеног
модела; разуме
значај читања за
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна Циљеви тема
садржаји

основни
богаћење
лексичког фонда.
10.Барок 1. Продубљива 2.СЈК.1.2.1.
ње и
Познаје ауторе
и
проширивањ дела из обавезног
класициз
е знања о
школског
ам
српској и
програма и
светској
локализује их у
књижевност контекст
и;
стваралачког
2. Оспособљав опуса и
ање за
књижевноисториј
интерпретац ски контекст.
ију
књижевних
2.СЈК.1.2.2.
текстова;
Познаје
3. Унапређива књижевнотеоријс
ње
ку терминологију
књижевних
и доводи је у
знања и
функционалну
читалачких
везу са
вештина;
примерима из
4. Упознавање дела хуманизма и
и
ренесансе.
проучавање
репрезентат 2.СЈК.1.2.4.
ивних дела
Уочава и
српске и
примерима
опште
аргументује
књижевност основне
и,
поетичке,
књижевних
језичке, естетске
жанрова,
и структурне
књижевноис особине
торијских
књижевних дела
појава и
хуманизма и
процеса у
ренесансе
књижевност
и;
2.СЈК.1.2.7.
5. Унапређива Анализира
ње знања о
издвојене
сопственој
проблеме у
култури и
књижевном делу

832

Исходи
средњи

напредни

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чиниоце
(доживљајни
контекст, тематскомотивски слој,
композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
језичко-стилски
аспекти...).

2.СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
дела народне
књижевности из
обавезног
школског
програма, као и
додатне (изборне)
и факултативне
књижевноуметни
чке и
књижевнонаучне
текстове.

2.СЈК.2.2.2. Познаје
књижевнотеоријску
терминологију и
књижевнотеоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевних дела
предвиђених
програмом.

2.СЈК.3.2.2. Влада
књижевнотеоријс
ком
терминологијом и
теоријска знања
адекватно
примењује у
тумачењу дела
хуманизма и
ренесансе.

2.СЈК.2.2.6.
Приликом тумачења
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела из школског
програма
примењује знања о
основним
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и

2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке, језичке,
естетске и
структурне
особине
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х текстова у
оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна Циљеви тема
садржаји
културама
других
народа;
6. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
7. Упућивање
ученика на
истраживачк
ии
критички
однос према
књижевност
и;
8. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
9. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

основни
и уме да их
аргументује
примарним
текстом.
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
народне
књижевности
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
литературу
(књижевноисторијс
ку, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела
хуманизма и
ренесансе развија
читалачке вештине,
способности и
знања од значаја за
тумачење и
вредновање
различитих
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
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напредни
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности као
дискурса (пореди
нпр.
присуство/одсуст
во приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.) у
односу на остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних дела
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
хуманизма и
ренесансе (у
833
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Наставна Циљеви тема
садржаји

Исходи
средњи
дела и за развијање
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.

основни

напредни
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе шири
читалачка знања,
примењује
стратегије читања
које су
усаглашене са
типом књижевног
дела и са
читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.

Српски језик и књижевност
Музички сарадник-теоретичар,
музички извођач класичне музике

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

II

Групни
105
3
Страни језици, историја музике
Целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
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
834
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6.Програми наставних предмета-средња школа
књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне,
креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци наставе језика су да учецици овладају знањима о српском књижевном језику;
стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и
усменом изражавању, поштују и негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа. да учецици упознају
репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове
ауторе, поетске и естетскевредности;негују и развијају читалачке компетенције и
интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у
доживљајној и истраживачкој улози; развијају литерарне афинитете и постану читаоци
рафинираног естетског укуса; усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања
и за развијање самосвести и личне одговорности.
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
Наставна
тема
1.Барок,
класициза
м,просвет
итељство

Циљеви садржаји
1.Проширивање и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање
ученика да

Исходи
основни
средњи
2.СЈК.2.2.1.
Интерпретиракњи
жевнитекстувидо
му
2.СЈК.1.2.1.
Познајеаутореде његовеинтеграцио
лаизобавезногш нечиниоце
колскогпрограм (доживљајниконте
а и локализујеих кст, тематскомотивскислој,
у
контекстстварал композиција,
ликови,
ачкогопуса и
књижевноистор формеприповедањ
а, идејнислој,
ијскиконтекст.
језичкостилскиаспекти...)
2.СЈК.1.2.2.
Познајекњижевн .
отеоријскутерми
нологију+идово 2.СЈК.2.2.2.
Познајекњижевно
дије у
функционалнуве теоријскутермино
зусапримеримаи -логију и
з књижевних1 и књижевнотеоријс
неуметничких2 т казнањаадекватно
екстовапредвиђе примењује у
тумачењукњижев
нихпрограмом.
нихделапредвиђен
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напредни
2.СЈК.3.2.1.
Чита, доживљава
и
самосталнотума
чикњижевноуме
тничка и
књижевнонаучна
дела изобавезног
школскогпрогра
ма, као и
додатне
(изборне) и
факултативнекњ
ижевноуметничк
еи
књижевнонаучне
текстове;
токоминтерпрет
ацијепоузданоко
ристистеченазна
ња о
стваралачкомопу
суаутора и
књижевноистори
јскомконтексту.
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Наставна
тема
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Циљеви садржаји
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6.Продубљивање
и проширивање
знања о српској и
светској
књижевности;
7.Оспособљавање
за интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних знања
и читалачких
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативних
дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисториј
ских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивање
знања о
сопственој
култури и
културама других
народа;
11.Развијање
хуманистичког и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим делима
српске и светске
културне

основни
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењукњиже
вноуметничких
и
књижевнонаучн
ихделаразликује
методеунутраш
њег и
спољашњегприс
тупа.
2.СЈК.1.2.6.
Наводиосновнек
њижевноисторијске и
поетичкеодлике
стилскихепоха,
праваца и
формација у
развојусрпске и
светскекњижевн
ости и повезујеихсаделима
и
писцимаизобаве
знелектирешкол
скогпрограма.
2.СЈК.1.2.8.
Користипрепору
ченусекундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводије у
везусакњижевни
мтекстовимапре
двиђенимпрогра
мом.
2.СЈК.1.2.9.

Исходи
средњи
ихпрограмом.

напредни
2.СЈК.3.2.2.
Владакњижевнотеоријскомтерми
2.СЈК.2.2.3.
Разликујеметодеу нологијом и
теоријсказнањаа
нутрашњег и
спољашњегпристу декватнопримењ
ује у
па у
интерпретацијикњ тумачењукњиже
ижевноуметничко вноуметничких
и
ги
књижевнонаучног књижевнонаучн
ихделакојасупре
дела и
адекватноихприме двиђенашколски
њујеприликомраз мпрограмом и
другихделаовевр
умевања и
тумачењаовихврс стеразличитихжа
нрова,
тадела.
изваншколскогп
рограма.
2.СЈК.2.2.6.
Приликомтумачењакњижевноум 2.СЈК.3.2.3. У
процесутумачењ
етничких и
књижевнонаучних акњижевноумет
делаизшколског+ ничког и
програма+приме- књижевнонаучн
огдела, одабира,
њујезнања о
основнимкњижев примењује и
комбинујеадеква
ноисторијским и
поетичкимодлика тнеметодеунутра
мастилскихепоха, шњег и
спољашњегприс
праваца и
тупа.
формација у
развојусрпске и
светскекњижевно 2.СЈК.3.2.4.
сти.
Уочава и
тумачипоетичке,
језичке, естетске
2СЈК.2.2.7.
Самосталноуочава и
структурнеособи
и
анализирапроблем некњижевноуметничких и
еу
књижевномделу и књижевноумедааргументује научнихтекстова
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивање
функционалних
знања из теорије и
историје
књижевности;
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

основни
Наосновуделаср
пске и
светскекњижевн
остиформирачит
алачкенавике и
знања;
схватаулогучита
ња у
тумачењукњиже
вногдела и у
изграђивањујези
чког,
литерарног,
културног и
националногиде
нтитета.

Исходи
средњи
својеставовенаосн
овупримарногтекс
та.
2.СЈК.2.2.8.
Активнокористип
репоручену и
ширу,
секундарнулитера
туру
(књижевноисториј
ску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењукњижев
ноуметничких и
књижевнонаучних
делапредвиђенихп
рограмом.

напредни
у
оквирушколскел
ектире и
изваншколскогп
рограма;
процењује и
поредистилскепо
ступке у
наведенимврста
матекстова.

2.СЈК.3.2.6.
Приликомтумачења и
вредновањакњи
жевноуметничких и
књижевнонаучнихделапри
мењује и
упоређујекњиже
2.СЈК.2.2.9.
Наосновуделасрпс вноисторијске и
поетичкеодликес
ке и
светскекњижевно тилскихепоха,
стиразвијачиталач праваца и
формација у
кевештине,
развојусрпске и
способности и
знањаодзначајазат светскекњижевн
ости.
умачење и
вредновањеразлич
итихкњижевноуме 2.СЈК.3.2.7.
тничких и
Самосталноуоча
књижевнонаучних ва и
дела и
тумачипроблеме
заразвијањејезичк и идеје у
ог, литерарног,
књижевномделу
културног и
и
националног
својеставовеуме
идентитета; има
да аргументује
изграђен
на основу
читалачки укус
примарног
својствен
текста и
културном и
литерарнообразованом
филолошког

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

837

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
човеку.

напредни
контекста.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењукњиже
вногделакритичк
икористипрепор
учену и
самосталноизабр
анусекундарнулитературу
(књижевноисторијску,
критичку, аутопоетичку,
теоријску).

2.
838

1.Проширивање и

2СЈК.1.2.1.

2СЈК.2.2.1.

2.СЈК.3.2.9.
Наосновуделаср
пске и
светскекњижевн
ости (у
обавезном и
сопственомизбо
ру) и
секундарнелитературеширичита
лачказнања,
примењујестрате
гијечитањакојес
уусаглашенесати
помкњижевногд
ела и
сачиталачкимци
љевима (доживљај,
истраживање,
ства-ралаштво);
развијајезички,
литерарни,
културни и
националнииден
титет.
2СЈК.3.2.1. Чита,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
Романтиза
м

Циљеви садржаји
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање
ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6.Продубљивање
и проширивање
знања о српској и
светској
књижевности;
7.Оспособљавање
за интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних знања
и читалачких
вештина;
9.Упознавање и

Исходи
основни
средњи
Познајеаутореде Интерпретиракњ
лаизобавезногшк ижевнитекстувид
олскогпрограма
ом у
и локализујеих у његовеинтеграци
контекстстварала онечини-оце
чкогопуса и
(доживљајникон
књижевноистори текст, тематскојскиконтекст.
мотивскислој,
композиција,
ликови,
2СЈК.1.2.2.
Познајекњижевн формеприповеда
отеоријскутерми ња, идејнислој,
језичко-нологију и
стилскиаспекти...
доводије у
функционалнуве ).
зусапримеримаиз
књижевних1 и
2СЈК.2.2.2.
2
неуметничких т Познајекњиекстовапредвиђе жевнотеоријскут
нихпрограмом.
ермино-логију и
књижевнотеориј
сказнањаадекват
2СЈК.1.2.3. У
тумачењукњиже нопримењује у
вноуметничких и тумачењукњиже
књижевнонаучни внихделапредвиђ
хделаразликујем енихпрограмом.
етодеунутрашње
ги
2СЈК.2.2.3.
спољашњегприст Разликујеметоде
упа.
унутрашњег и
спољашњегприст
упа у
2СЈК.1.2.4.
интерпретацијик
Уочава и
примеримааргум њижевноуметнич
ентујеосновнепо ког и књижевнонаучногде
етичке, језичке,
ла и
естетске и
структурнеособи адекватноихпри
некњижевнихдел мењујеприликом
аизобавезнешкол разумевања и
тумачењаовихвр
скелектире.
стадела.
2СЈК.1.2.5.
Уочаваосновнеос 2СЈК.2.2.4.
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напредни
доживљава и
самосталнотумач
икњижевноуметн
ичка и
књижевнонаучна
дела изобавезног
школскогпрогра
ма, као и додатне
(изборне) и
факултативнекњ
ижевноуметничк
еи
књижевнонаучне
текстове;
токоминтерпрета
цијепоузданокор
истистеченазнањ
ао
стваралачкомопу
суаутора и
књижевноистори
јскомконтексту.
2СЈК.3.2.2.
Владакњижевнот
еоријскомтермин
ологијом и
теоријсказнањаа
декватнопримењ
ује у
тумачењукњиже
вноуметничких и
књижевнонаучни
хделакојасупред
виђенашколским
програмом и
другихделаовевр
стеразличитихжа
нрова,
изваншколскогп
рограма.
2СЈК.3.2.3. У
процесутумачењ
839

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

840

Циљеви садржаји
проучавање
репрезентативних
дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисториј
ских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивање
знања о
сопственој
култури и
културама других
народа;
11.Развијање
хуманистичког и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим делима
српске и светске
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивање
функционалних
знања из теорије и
историје
књижевности;
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

Исходи
основни
средњи
обинекњижевнос Уочава и
тикаодискурса и образлажепоетич
разликујега у
ке, језичке,
односунаосталед естетске и
руштвенедискур структурнеособи
се.
некњижевноумет
нич-ких и
књижевнонаучни
2СЈК.1.2.6.
Наводиосновнек хдела у
њижевноисториј оквирушколскел
ектире;
ске и
поетичкеодликес процењуједалије
сложенијикњиже
тилскихепоха,
внонаучнитекст
праваца и
(аутобиографија,
формација у
биографија,
развојусрпске и
светскекњижевн мемоари,
дневник, писмо,
ости и
повезујеихсадели путопис...)
доброструктурима и
писцимаизобавез ран и
нелектирешколс кохерентан,
далисуидејеизло
когпрограма.
женејасно и
прецизно;
2СЈК.1.2.7.
Анализираиздвој уочавастилскепо
ступке у
енепроблеме у
књижевномделу књижевноуметничком и
и
умедаихаргумент књижевноујепримарнимтек научномтексту;
процењујеколико
стом.
одређенеодликет
екстаутичунањег
2СЈК.1.2.8.
Користипрепору оворазумевање и
ченусекундарнул доприносетумаче
њузначењатекста
итературу
(књижевноистор .
ијску, критичку,
2СЈК.2.2.5.
аутопоетичку,
Образлажеоснов
теоријску) и
неелементекњиж
доводије у
везусакњижевни евно-

напредни
акњижевноуметн
ичког и
књижевнонаучно
гдела, одабира,
примењује и
комбинујеадеква
тнеметодеунутра
шњег и
спољашњегприст
упа.
2СЈК.3.2.4.
Уочава и
тумачипоетичке,
језичке, естетске
и
структурнеособи
некњижевноумет
ничких и
књижевнонаучни
хтекстова у
оквирушколскел
ектире и
изваншколскогп
рограма;
процењује и
поредистилскепо
ступке у
наведенимврстам
атекстова.
2СЈК.3.2.5.
Разумеосновнеел
ементекњижевно
стикаодискурса
(порединпр.
присуство/одсуст
воприповедача,
приповеднифоку
с,
статусисторијско
ги
фиктивногитд.) у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи
основни
средњи
мтекстовимапред стикаодискурса у
виђенимпрограм односунаосталед
ом.
руштвенедискур
се (нпр.
присуство/одсуст
2СЈК.1.2.9.
Наосновуделаср воприповедача,
приповеднифоку
пске и
светскекњижевн с,
остиформирачит статусисторијско
ги
алачкенавике и
фиктивногитд.).
знања;
схватаулогучита
ња у
2СЈК.2.2.6.
тумачењукњиже Приликомтумавногдела и у
чењакњижевноу
изграђивањујези метничких и
чког, литерарног, књижевнонаучни
културног и
хделаизшколског
националногиде програмапримењ
нтитета.
ујезнања о
основнимкњиже
вноисторијским
и
поетичкимодлик
амастилскихепох
а, праваца и
формација у
развојусрпске и
светскекњижевн
ости.

напредни
односунаосталед
руштвенедискур
се и
тасазнањаупотре
бљава у
тумачењукњиже
внихдела.
2СЈК.3.2.6.
Приликомтумаче
ња и
вредновањакњиж
евноуметничких
и
књижевнонаучни
хделапримењује
и
упоређујекњиже
вноисторијске и
поетичкеодликес
тилскихепоха,
праваца и
формација у
развојусрпске и
светскекњижевн
ости.

2СЈК.3.2.7.
Самосталноуоча
ва и
тумачипроблеме
2СЈК.2.2.7.
и идеје у
Самосталноуоча- књижевномделу
ва и
и
анализирапробле својеставовеумед
ме у
ааргументујенаос
књижевномделу новупримарногте
и
кста и
умедааргументуј литерарноесвојеставовенао филолошкогконт
сновупримарногт екста.
екста.
2СЈК.3.2.9.
2СЈК.2.2.8.
Наосновуделасрп
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

3.Реализа
м

1.Проширивање и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања

842

основни

Исходи
средњи
Активнокористи
препоручену и
ширу, секундарнулитературу
(књижевноисторијску,кри
тичку, аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењукњижевноу
метничкихи+књи
жевнонаучнихде
ла+предвиђених
+програмом.

напредни
ске и
светскекњижевн
ости (у
обавезном и
сопственомизбор
у) и
секундарнелитер
атуреширичитал
ачказнања,
примењујестрате
гијечитањакојесу
усаглашенесатип
омкњижевногдел
аи
сачиталачкимци
љевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развијајезички,
литерарни,
културни и
националнииден
титет.
2СЈК.1.2.1.
2СЈК.2.2.1.
2СЈК.3.2.1. Чита,
Познајеаутореде Интерпретиракњ доживљава и
лаизобавезногшк ижевнитекстувид самосталнотумач
олскогпрограма
ом у
икњижевноуметн
и локализујеих у његовеинтеграци ичка и
контекстстварала онечини-оце
књижевнонаучна
чкогопуса и
(доживљајникон дела изобавезног
књижевноистори текст, тематско- школскогпрогра
јскиконтекст.
мотивскислој,
ма, као и додатне
композиција,
(изборне) и
ликови,
факултативнекњ
2СЈК.1.2.2.
Познајекњижевн формеприповеда ижевноуметничк
еи
отеоријскутерми ња, идејнислој,
језичкокњижевнонаучне
-нологију и
стилскиаспекти... текстове;
доводије у
токоминтерпрета
функционалнуве ).
цијепоузданокор
зусапримеримаиз
1
истистеченазнањ
књижевних и
2СЈК.2.2.2.
ао
неуметничких2 т ПознајекњиМузичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање
ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6.Продубљивање
и проширивање
знања о српској и
светској
књижевности;
7.Оспособљавање
за интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних знања
и читалачких
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативних
дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисториј
ских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивање
знања о
сопственој
култури и
културама других
народа;
11.Развијање

Исходи
основни
средњи
екстовапредвиђе жевнотеоријскут
нихпрограмом.
ермино-логију и
књижевнотеориј
сказнањаадекват
2СЈК.1.2.3. У
тумачењукњиже нопримењује у
вноуметничких и тумачењукњиже
књижевнонаучни внихделапредвиђ
хделаразликујем енихпрограмом.
етодеунутрашње
ги
2СЈК.2.2.3.
спољашњегприст Разликујеметоде
упа.
унутрашњег и
спољашњегприст
упа у
2СЈК.1.2.4.
интерпретацијик
Уочава и
примеримааргум њижевноуметнич
ентујеосновнепо ког и књижевнонаучногде
етичке, језичке,
ла и
естетске и
структурнеособи адекватноихпри
некњижевнихдел мењујеприликом
аизобавезнешкол разумевања и
тумачењаовихвр
скелектире.
стадела.
2СЈК.1.2.5.
Уочаваосновнеос 2СЈК.2.2.4.
обинекњижевнос Уочава и
тикаодискурса и образлажепоетич
ке, језичке,
разликујега у
односунаосталед естетске и
руштвенедискур структурнеособи
некњижевноумет
се.
нич-ких и
књижевнонаучни
2СЈК.1.2.6.
Наводиосновнек хдела у
њижевноисториј оквирушколскел
ектире;
ске и
поетичкеодликес процењуједалије
сложенијикњиже
тилскихепоха,
внонаучнитекст
праваца и
(аутобиографија,
формација у
биографија,
развојусрпске и
светскекњижевн мемоари,
дневник, писмо,
ости и

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

напредни
стваралачкомопу
суаутора и
књижевноистори
јскомконтексту.
2СЈК.3.2.2.
Владакњижевнот
еоријскомтермин
ологијом и
теоријсказнањаа
декватнопримењ
ује у
тумачењукњиже
вноуметничких и
књижевнонаучни
хделакојасупред
виђенашколским
програмом и
другихделаовевр
стеразличитихжа
нрова,
изваншколскогп
рограма.
2СЈК.3.2.3. У
процесутумачењ
акњижевноуметн
ичког и
књижевнонаучно
гдела, одабира,
примењује и
комбинујеадеква
тнеметодеунутра
шњег и
спољашњегприст
упа.
2СЈК.3.2.4.
Уочава и
тумачипоетичке,
језичке, естетске
и
структурнеособи
некњижевноумет
843

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

844

Циљеви садржаји
хуманистичког и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим делима
српске и светске
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивање
функционалних
знања из теорије и
историје
књижевности;
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

Исходи
основни
средњи
повезујеихсадели путопис...)
ма и
доброструктуриписцимаизобавез ран и
нелектирешколс кохерентан,
когпрограма.
далисуидејеизло
женејасно и
прецизно;
2СЈК.1.2.7.
Анализираиздвој уочавастилскепо
ступке у
енепроблеме у
књижевномделу књижевноуметничком и
и
умедаихаргумент књижевноујепримарнимтек научномтексту;
процењујеколико
стом.
одређенеодликет
екстаутичунањег
2СЈК.1.2.8.
Користипрепору оворазумевање и
ченусекундарнул доприносетумаче
њузначењатекста
итературу
(књижевноистор .
ијску, критичку,
2СЈК.2.2.5.
аутопоетичку,
Образлажеоснов
теоријску) и
неелементекњиж
доводије у
везусакњижевни евномтекстовимапред стикаодискурса у
виђенимпрограм односунаосталед
руштвенедискур
ом.
се (нпр.
присуство/одсуст
2СЈК.1.2.9.
Наосновуделаср воприповедача,
приповеднифоку
пске и
светскекњижевн с,
остиформирачит статусисторијско
ги
алачкенавике и
фиктивногитд.).
знања;
схватаулогучита
2СЈК.2.2.6.
ња у
тумачењукњиже Приликомтумачењакњижевноу
вногдела и у
изграђивањујези метничких и
чког, литерарног, књижевнонаучни
хделаизшколског
културног и

напредни
ничких и
књижевнонаучни
хтекстова у
оквирушколскел
ектире и
изваншколскогп
рограма;
процењујеи
поредистилскепо
ступке у
наведенимврстам
атекстова.
2СЈК.3.2.5.
Разумеосновнеел
ементекњижевно
стикаодискурса
(порединпр.
присуство/одсуст
воприповедача,
приповеднифоку
с,
статусисторијско
ги
фиктивногитд.) у
односунаосталед
руштвенедискур
се и
тасазнањаупотре
бљава у
тумачењукњиже
внихдела.
2СЈК.3.2.6.
Приликомтумаче
ња и
вредновањакњиж
евноуметничких
и
књижевнонаучни
хделапримењује
и
упоређујекњиже
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
националногиде
нтитета.

Исходи
средњи
програмапримењ
ујезнања о
основнимкњиже
вноисторијским
и
поетичкимодлик
амастилскихепох
а, праваца и
формација у
развојусрпске и
светскекњижевн
ости.
2СЈК.2.2.7.
Самосталноуочава и
анализирапробле
ме у књижевном
делу и уме да
аргументује
своје ставове на
основу
примарног
текста.
2СЈК.2.2.8.
Активнокористи
препоручену и
ширу, секундарнулитературу
(књижевноисторијску,кри
тичку, аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењукњижевноу
метничкихи+књи
жевнонаучнихде
ла+предвиђених
+програмом.
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напредни
вноисторијске и
поетичкеодликес
тилскихепоха,
праваца и
формација у
развојусрпске и
светскекњижевн
ости.
2СЈК.3.2.7.
Самосталноуоча
ва и
тумачипроблеме
и идеје у
књижевномделу
и
својеставовеумед
ааргументујенаос
новупримарногте
кста и
литерарнофилолошкогконт
екста.
2СЈК.3.2.9.
Наосновуделасрп
ске и
светскекњижевн
ости (у
обавезном и
сопственомизбор
у) и
секундарнелитер
атуреширичитал
ачказнања,
примењујестрате
гијечитањакојесу
усаглашенесатип
омкњижевногдел
аи
сачиталачкимци
љевима
(доживљај,
истраживање,
845

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Циљеви садржаји

4.
Морфолог
ија

1.Проширивање и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање
ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;

846

основни

Исходи
средњи

напредни
стваралаштво);
развијајезички,
литерарни,
културни и
националнииден
титет.
2СЈК.1.4.1. Има
2СЈК.2.4.1.Има
2СЈК.3.4.1.
основна знања о шира знања о
Разуме да
језику
језику
постоји тесна
уопште(шта је
уопште;препозна веза између
језик,које
је јединице и
језика и
функције
појаве које
мишљења;јасан
има);поштује
припадају
му је појам
свој језик и друге различитим
катекоризације.
језике;разуме
језичким
2СЈК.3.4.3. Има
појам
нивоима;има
детаљнија
текста;разликује основна знања о знаења о
делове текста.
писму
морфологији у
2СЈК.1.4.2.
уопште;има
ужем смислу и
Разликује
основна знања о творби речи у
књижевни(станд правопису
српском
ардни) језик од
уопште;има
језику(дели реч
дијалекта;зна
основна знања о на творбене
основне податке језицима у свету. морфеме у
о дијалектима
Разуме основне
сложенијим
српског
принципе вођења случајевима и
језика;подједнак дијалога,разуме
именује те
оцени оба
појам говорног
морфеме).
изговора српског чина.
2СЈК.3.4.4. Има
језика-екавски и 2СЈК.2.4.4. Има
детаљњија знања
ијекавски. Има
шира знања о
о употреби
основна знања о врстама и
падежа и
развоју
подврстама
глаголских
књижевног
речи;уме да
облика;познаје
језика, писма и
одреди облик
различита
правописа код
променљиве
решења у вези са
Срба.
речи и да
конгруенцијом.
2СЈК.1.4.4.
употреби облик у
Познаје врсте и
задатом
подврсте
облику;познаје
речи;примењује
појам
норму у вези са
морфеме;делире
облицима
ч на творбене
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

5.
Правопис

1.Проширивање и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање

Исходи
основни
средњи
речи(укључујући морфеме у
и гласовне
једноставнијим
промене);издваја случајевима и
деловеречи у
именује те
вези са облицима морфеме; познаје
речи у
основне начине
једноставнијим
грађења
случајевима;издв речи;примењује
ајаделоверечи у
норму у вези с
вези са грађењем облицима речи у
речи(префикс,тв мање
орбена основа,
фреквентним
суфикс) у
случајевима.
једноставнијим
случајевима;при
мењује норму у
вези с грађењем
речи.
2CJK.1.1.2.
2CJK.2.1.4.
Разликујекњижев Имаширазнања о
ни (стандардни)
врстама и
језикоддијалекта подврстамаречи;
;
умедаодредиобл
знаосновнеподат икпроменљивере
ке о
чи и
дијалектимасрпс даупотребиреч у
когјезика;
задатомоблику;
имаправиланстав познајепојаммор
премасвомдијале феме;
кту и
делиречнатворбе
другимдијалекти неморфеме у
масрпскогјезика једноставнијимс
и
лучајевима и
премаобаизговор именујетеморфе
асрпскогкњижев ме;
ногјезика
познајеосновнен
(поштујесвој и
ачинеграђењареч
другедијалектеср и;
пскогјезика и
примењујенорму
имапотребудачув у вези с
асвојдијалекат;
облицимаречи у
подједнакоценио мањефреквентни
баизговорасрпск мслучајевима.
огкњижевногјези
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напредни

2CJK.3.1.2.
Приподелиречин
аслоговепозивасе
направила;
акцентујеједност
авнијепримере.
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Наставна
тема

848

Циљеви садржаји
ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;

Исходи
основни
средњи
ка - екавски и
2CJK.2.1.5.
(и)јекавски);
Користисесвимс
имапотребудауч интаксичкиммог
и, чува и
ућностимасрпско
негујекњижевниј гјезика;
език;
разликујебезлич
познајенајважниј не и
еграматике и
личнереченице;
нормативнеприр анализираречени
учнике и
цеграђенепоразл
умедасењимакор ичитиммоделима
исти;
; имаширазнања
знаосновнеподат о синтагми;
ке о
препознајеоснов
местусрпскогјези неврстезависних
камеђудругимин предикатскихреч
доевропским и
еница
словенскимјезиц (типичнислучаје
има;
ви); знаосновно о
имаосновназнањ напореднимодно
ао
сима,
развојукњижевно конгруенцији и
гјезика, писма и
негацији;
правописакодСр разликујеврстене
ба.
зависнихпредика
тскихреченица;
разумепојамелип
2CJK.1.1.3.
Разликујеправил се;
аноднеправилног имаосновназнањ
ао
изговорагласа;
знаосновнуподел употребипадежа
и
угласова;
имаосновназнањ глаголскихоблик
а у везисаслогом а.
и примењујеих у
растављањуречи
накрајуреда;
знаосновнаправи
лаакценатскенор
ме и
уочаваевентуалн
еразликеизмеђус
вог и

напредни
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
књижевногакцен
та.

Исходи
средњи

напредни

2CJK.1.1.4.
Познајеврсте и
подврстеречи;
примењујенорму
у вези с
облицимаречи у
фреквентнимслу
чајевима
(укључујући и
гласовнепромене
у вези с
облицимаречи);
издвајаделовереч
и у вези с
облицимаречи
(граматичкаосно
ва и наставак за
облик) у
једноставнијим
случајевима;
издваја делове
речи у вези с
грађењем речи
(префикс, творбе
на основа,
суфикс) у
једноставнијимс
лучајевима;
препознајеоснов
неначинеграђења
речи;
примењујенорму
у вези с
грађењемречи
(укључујући и
гласовнепромене
у вези с
грађењемречи);
примењујепостој
ећемоделепригра
ђењуновихречи.
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Наставна
тема
6. Култура
изражава
ња

850

Циљеви садржаји
1.Проширивање и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у усмeном
и писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења, писања
и читања, као и
неговање културе
дијалога;
4.Оспособљавање
за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљавање
ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6.Продубљивање
и проширивање
знања о српској и
светској
књижевности;
7.Оспособљавање
за интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних знања
и читалачких

Исходи
средњи
2CJK.2.3.1.
Говори у
званичнимситуац
ијама, јавно и
предвећимаудито
ријумом о
темамаизобласти
језика,
књижевности и
културе,
користећисекњи
жевнимјезиком и
одговарајућомте
рминологијом;
учествује у
јавнимразговори
масавишеучесни
ка;
процењујеслуша
оцаодносноаудит
оријум и
обликујесвојгово
рпремањеговимп
отребама и
могућностима;
имапотребу и
навикударазвијас
опственуговорну
културу; с
пажњом и
разумевањемслу
шатежеизлагање
(нпр. предавање)
с темомизјезика,
књижевности и
културе;
слушакритички,
процењујућигово
рниковуаргумент
ацију и
објективност.

основни
2CJK.1.3.1.
Говориразговетн
о,
поштујућиортоеп
скаправилакњиж
евногјезика;
примењујекњиже
внојезичкуакцен
туацијуилиупоре
ђујесвојакценатс
акњижевним и
трудиседаје с
њимусклади;
течно и
разговетночитан
агласкњижевне и
неуметничкетекс
тове;
изражајночита и
казујелакшекњи
жевноуметничке
текстове; у
званичнимситуац
ијамаговори о
једноставнијимте
мамаизобластије
зика,
књижевности и
културекористећ
исекоректнимјез
ичкимизразом
(тј. говоритечно,
беззамуцкивања,
поштапалица,
превеликихпауза
и
лажнихпочетака,
осмишљавајућир
еченицуунапред)
и
одговарајућомос
новномтерминол
огијомнауке о
2CJK.2.3.2.

напредни
2СЈК.3.3.2.
Излаже (у
званичнимситуац
ијама, јавно и
предвећимаудито
ријумом) и пише
о
темамаизобласти
језика,
књижевности и
културе;
имаразвијенегов
орничке(ораторс
ке) вештине;
претпостављараз
личитеставовеау
диторијума и у
складу с
тимпроблематиз
ујепојединесадр
жаје; препознаје
и
анализиравербал
ну и
невербалнуреакц
ијусаговорникао
дносноаудиториј
ума и
томеприлагођава
својговор;
слушајућиговорн
ика,
процењујесадрж
ину и
формуњеговогго
вора и
начинговорења.
2CJK.3.3.3.
Композиционо и
логичкискладноп
ишестручнитекст
натемеизкњижев
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативних
дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисториј
ских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивање
знања о
сопственој
култури и
културама других
народа;
11.Развијање
хуманистичког и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим делима
српске и светске
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивање
функционалних
знања из теорије и
историје
књижевности;
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

Исходи
основни
средњи
језику и науке о
Састављасложен
књижевности,
ијиговорени и
прилагођавајући писанитекст
приликама,
(изјезика,
ситуацији,
књижевностиили
саговорнику и
слободнатема)
темивербална и
користећисеопис
невербалнајезичк ом,
асредства
приповедањем и
(држање,
излагањем
мимику,
(експозицијом);
гестикулацију);
у
говориузпрезент говоренојилипис
ацију;
анојрасправипре
имакултуруслуш цизноизносисвој
ањатуђегизлагањ еидеје и
а; у стањуједа с
образлажесвојста
пажњом и
в;
разумевањемслу трудиседаговори
шаизлагањесред и
њетежине (нпр.
пишезанимљиво,
предавање) с
правећиприкладн
темомизјезика,
едигресије и
књижевности и
бирајућизанимљ
културе;
иведетаље и
приликомслуша
одговарајућепри
њанекогизлагања мере;
умедахватабеле
уочавапоенту и
шке.
излажејенаприкл
аданначин;
прецизноизносис
2CJK.1.3.2.
војдоживљај и
Говорећи и
утискеповодомк
пишући о
њижевногилидру
некојтеми
гогуметничкогде
(изјезика,
књижевностиили ла;
сажетопрепричав
слободнатема),
јасноструктурира асложенијикњиж
евнитекст и
казивање и
повезујењеговед резимирасложен
еловенаодговарај ијикњижевни и
неуметничкитекс
ућиначин;
разликујебитноо тнатеменепосред
новезанезаградив
днебитног и
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напредни
ности и језика,
као и
новинскичланак.
2CJK.3.3.4.
Организује,
класификује,
уопштава и
насличанначиноб
рађујеинформац
ијеизкњижевних
и
неуметничкихтек
стованаосновуза
датог
и/илисамостално
постављеногкрит
еријума.
2CJK.3.3.5.
Продубљенокрит
ичкипромишљас
ложенијитекст:
процењујеколико
сложенијиекспоз
иторнитекстуспе
шнопреносиинф
ормацијепублиц
икојојјенамењен,
уочавајућикојеин
формацијенедост
ају;
издвајадоказнугр
ађунакојојаутора
ргументативногт
екстазаснивасвој
еставове и
одређујесредства
којимаихизноси;
запажаауторовег
решке у
закључивању и
сл.

851

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

852

Циљеви садржаји

Исходи
основни
средњи
држисеосновнете о; пишеизвештај
ме;
и реферат;
састављаједноста примењујеправо
внијиговорени и писнунорму у
писанитексткори случајевимапред
стећисеописом,
виђенимпрограм
приповедањем и ом.
излагањем
(експозицијом);
2СЈК.2.3.3.
умеукраткодаопи Имаспособност и
шесвојаосећања
навикуда у
и
различитесврхе
доживљајкњиже (информисање,
вногилидругогум учење,
етничкогдела;
личниразвој,
сажетопрепричав естетскидоживљ
аједноставнијик
ај, забава...)
њижевноуметнич читатежетекстов
китекст и
е
издвајањеговева (књижевноуметн
жнеилизанимљи ичкетекстове,
веделове;
стручне и
резимираједност научнопопуларн
авнијикњижевни етекстовеизоблас
и
тинауке о језику
неуметничкитекс и књижевности,
т.
текстовеизмедија
);
2CJK.1.3.3. У
имаизграђенчита
расправиилиразм лачкиукуссвојств
енимишљењанат енкултурном и
емеизкњижевнос образованомчове
ти, језика и
ку;
културеуме у
примењујесложе
краткимцртамада нестратегијечита
изнесе и
ња;
образложиидејуи бирастратегијучи
листавзакојисеза тањакојаодговар
лаже,
асврсичитања.
говориодмерено,
ослањасенааргум 2СЈК.2.3.4.
енте, у
Разумесложенији
стањуједачујетуђ књижевни и

напредни
2CJK.3.3.6.
Процењујестилск
епоступке у
књижевном и
неуметничкомте
ксту;
поредистилскепо
ступке у
двасложенатекст
а (иливишењих);
тумачињиховуул
огу у
остваривањуесте
тских и
значењскиходли
канаведенихврст
атекстова.
2CJK.3.3.7.
Изграђујесвест о
себикаочитаоцу развијачиталачку
ауторефлексију
(разумеулогучит
ања у
сопственомразво
ју; имаразвијену,
критичкусвест о
својимчиталачки
мспособностима.
..).
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
емишљење и
дагаузме у
обзирприликомс
војеаргументациј
е;
пишеједноставни
јиаргументативн
итекстнатемеизк
њижевности,
језика и културе.
2СЈК.1.3.4.
Користиобаписм
а,
дајућипредностћ
ирилици;
примењујеоснов
направописнапра
вила у
фреквентнимпри
мерима и
умедасеслужишк
олскимиздањем
Правописа; у
писањуиздвајаде
ловетекста,
дајенаслове и
поднаслове,
умедацитира и
парафразира;
састављаматурск
ирадпоштујућип
равилаизрадестр
учнограда
(употребљавафус
ноте и
састављасадржај
и
библиографију);
састављаписмо приватно и
службено,
биографију (CV),
молбу, жалбу,

Исходи
средњи
неуметничкитекс
т:
препознајењегов
усврху;
проналазиекспли
цитне и
имплицитнеинфо
рмације;
издвајаинформац
ијепремазадатом
критеријуму;
издвајаглавнеиде
је;
пратиразвојодређ
енеидеје;
поредиинформац
ије и
идејеиздвајуилив
ишетекстовадаби
разумеоодговарај
ућизначењскиил
истилскиаспектп
ремазадатомкрит
еријуму;
анализира и
тумачионесистем
емотивацијекојис
еу
књижевномделуј
ављајуприоблико
вању
(карактеризацији
) ликова и
изградњидогађај
а (збогбољег и
потпунијегразум
евањазначењакњ
ижевногдела);
тумачи
(нанивоуразумев
ања)
текстовеослањају
ћисенадругитекс
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напредни

853

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
захтев, оглас;
знадапопуниразл
ичитеформуларе
и обрасце.
2CJK.1.3.5.
Имаспособност и
навикуда у
различитесврхе
(информисање,
учење,
личниразвој,
естетскидоживљ
ај, забава...)
читатекстовесред
њетежине
(књижевноуметн
ичкетекстове,
стручне и
научнопопуларн
етекстовеизоблас
тинауке о језику
и књижевности,
текстовеиз
медија3);
примењујепредл
оженестратегијеч
итања.
2CJK.1.3.6.
Разумекњижевни
и
неуметничкитекс
тсредњесложено
сти:
препознајењихов
усврху,
проналазиекспли
цитне и
имплицитнеинфо
рмације,
издвајаглавнеиде
јетекста;

854

Исходи
средњи
т/текстове.

напредни

2CJK.2.3.5.
Критичкипроми
шљасложенијик
њижевни и
неуметничкитекс
т:
раздвајаобјектив
нучињеницуодау
торовеинтерпрет
ације;
процењуједалије
аутортекстанеутр
аланилиангажова
нодноснопристра
стан, и
образлажесвојуп
роцену;
разликујеекспли
цитне и
имплицитнеауто
ровеставове;
аргументовановр
еднуједалиаутор
сложенијегекспо
зиторногилиаргу
ментативногтекс
тапогодногзаобр
адуградиваизјези
ка и
књижевностиизн
осисвепотребнеи
нформације и
далидаједовољне
и
веродостојнедок
азезатоштотврди.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
пратиразвојодређ
енеидеје у
тексту;
поредиосновнеи
нформације и
идејеиздвајуилив
ишетекстова.

Исходи
средњи

напредни

2CJK.1.3.7.
Критичкипроми
шљакњижевни и
неуметничкитекс
тсредњесложено
сти:
разликујеобјекти
вну/веродостојну
чињеницуодауто
ровеинтерпретац
ије; процењује (и
тообразлаже)
далиауторнеумет
ничкогтекстаизн
осисвепотребнеи
нформације и
далидаједовољне
и
веродостојнедок
азезатоштотврди
;
процењуједалије
аутортекстанеутр
аланилиангажова
нодноснопристра
стан, и
образлажесвојуп
роцену;
препознајеговор
мржње,
дискриминације,
бирократскијези
к, и
имаизграђеннега
тиванставпрема
њима; уме у
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

855

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

7.Лектира

856

Циљеви садржаји

6.Продубљивање
и проширивање
знања о српској и
светској
књижевности;
7.Оспособљавање
за интерпретацију

основни
једноставнимпри
меримадапонуди
алтернативубиро
кратскомјезику.
2CJK.1.3.8.
Препознајеструк
туру,
различитеелемен
те,
стилскеодлике
(експресивност,
сликовитост,
метафоричност)
књижевног и
неуметничкогтек
ста;
препознајеконот
ативнозначењере
чи у
датомконтексту
и
разумесврхуконо
тативногзначења
у књижевном и
неуметничкомте
ксту;
одређујезначење
непознатеречина
основуконтекста
и
творбеногмодела
;
разумезначајчита
њазабогаћењелек
сичкогфонда.
2СЈК.1.2.1.
Познајеаутореде
лаизобавезногшк
олскогпрограма
и локализујеих у
контекстстварала
чкогопуса и

Исходи
средњи

напредни

2СЈК.2.2.1.
Интерпретиракњ
ижевнитекстувид
ом у
његовеинтеграци
онечиниоце
(доживљајникон

2СЈК.3.2.1. Чита,
доживљава и
самосталнотумач
икњижевноуметн
ичка и
књижевнонаучна
дела изобавезног
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних знања
и читалачких
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативних
дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноисториј
ских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивање
знања о
сопственој
култури и
културама других
народа;
11.Развијање
хуманистичког и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим делима
српске и светске
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивање
функционалних
знања из теорије и
историје
књижевности;

основни
књижевноистори
јскиконтекст.
2СЈК.1.2.2.
Познајекњижевн
отеоријскутерми
нологију и
доводије у
функционалнуве
зусапримеримаиз
књижевних1 и
неуметничких2 т
екстовапредвиђе
нихпрограмом.

Исходи
средњи
текст, тематскомотивскислој,
композиција,
ликови,
формеприповеда
ња, идејнислој,
језичкостилскиаспекти...
).

напредни
школскогпрогра
ма, као и додатне
(изборне) и
факултативнекњ
ижевноуметничк
еи
књижевнонаучне
текстове;
токоминтерпрета
цијепоузданокор
истистеченазнањ
ао
стваралачкомопу
суаутора и
књижевноистори
јскомконтексту.

2СЈК.2.2.2.
Познајекњижевн
отеоријскутерми
нологију и
књижевнотеориј
сказнањаадекват
2СЈК.1.2.3. У
тумачењукњиже нопримењује у
вноуметничких и тумачењукњиже 2СЈК.3.2.2.
књижевнонаучни внихделапредвиђ Владакњижевнот
хделаразликујем енихпрограмом. еоријскомтермин
ологијом и
етодеунутрашње
теоријсказнањаа
ги
2СЈК.2.2.3.
спољашњегприст Разликујеметоде декватнопримењ
ује у
упа.
унутрашњег и
спољашњегприст тумачењукњиже
вноуметничких и
упа у
2СЈК.1.2.4.
интерпретацијик књижевнонаучни
Уочава и
примеримааргум њижевноуметнич хделакојасупред
виђенашколским
ентујеосновнепо ког и
књижевнонаучно програмом и
етичке, језичке,
другихделаовевр
гдела и
естетске и
стеразличитихжа
структурнеособи адекватноихпри
некњижевнихдел мењујеприликом нрова,
изваншколскогп
аизобавезнешкол разумевања и
рограма.
тумачењаовихвр
скелектире.
стадела.
2СЈК.3.2.3. У
2СЈК.1.2.5.
процесутумачењ
Уочаваосновнеос 2СЈК.2.2.4.
акњижевноуметн
обинекњижевнос Уочава и
тикаодискурса и образлажепоетич ичког и
књижевнонаучно
ке, језичке,
разликујега у
гдела, одабира,
односунаосталед естетске и
руштвенедискур структурнеособи примењује и
некњижевноумет комбинујеадеква
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Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

858

Циљеви садржаји
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

Исходи
основни
средњи
се.
ничких и
књижевнонаучни
хдела у
2СЈК.1.2.6.
Наводиосновнек оквирушколскел
њижевноисториј ектире;
процењуједалије
ске и
поетичкеодликес сложенијикњиже
внонаучнитекст
тилскихепоха,
(аутобиографија,
праваца и
биографија,
формација у
мемоари,
развојусрпске и
светскекњижевн дневник, писмо,
путопис...)
ости и
повезујеихсадели доброструктурир
ан и кохерентан,
ма и
писцимаизобавез далисуидејеизло
нелектирешколс женејасно и
прецизно;
когпрограма.
уочавастилскепо
ступке у
2СЈК.1.2.7.
Анализираиздвој књижевноуметни
чком и
енепроблеме у
књижевномделу књижевнонаучно
мтексту;
и
умедаихаргумент процењујеколико
ујепримарнимтек одређенеодликет
екстаутичунањег
стом.
оворазумевање и
доприносетумаче
2СЈК.1.2.8.
Користипрепору њузначењатекста
ченусекундарнул .
итературу
(књижевноистор 2СЈК.2.2.5.
ијску, критичку, Образлажеоснов
неелементекњиж
аутопоетичку,
евностикаодиску
теоријску) и
рса у
доводије у
везусакњижевни односунаосталед
мтекстовимапред руштвенедискур
виђенимпрограм се (нпр.
присуство/одсуст
ом.
воприповедача,
приповеднифоку
2СЈК.1.2.9.

напредни
тнеметодеунутра
шњег и
спољашњегприст
упа.
2СЈК.3.2.4.
Уочава и
тумачипоетичке,
језичке, естетске
и
структурнеособи
некњижевноумет
ничких и
књижевнонаучни
хтекстова у
оквирушколскел
ектире и
изваншколскогп
рограма;
процењује и
поредистилскепо
ступке у
наведенимврстам
атекстова.
2СЈК.3.2.5.
Разумеосновнеел
ементекњижевно
стикаодискурса
(порединпр.
присуство/одсуст
воприповедача,
приповеднифоку
с,
статусисторијско
ги
фиктивногитд.) у
односунаосталед
руштвенедискур
се и
тасазнањаупотре
бљава у
тумачењукњиже
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
Наосновуделаср
пске и
светскекњижевн
остиформирачит
алачкенавике и
знања;
схватаулогучита
ња у
тумачењукњиже
вногдела и у
изграђивањујези
чког, литерарног,
културног и
националногиде
нтитета.

Исходи
средњи
с,
статусисторијско
ги
фиктивногитд.).

напредни
внихдела.

2СЈК.3.2.6.
Приликомтумаче
ња и
2СЈК.2.2.6.
вредновањакњиж
Приликомтумаче евноуметничких
њакњижевноуме и
тничких и
књижевнонаучни
књижевнонаучни хделапримењује
хделаизшколског и
програмапримењ упоређујекњиже
ујезнања о
вноисторијске и
основнимкњиже поетичкеодликес
вноисторијским
тилскихепоха,
и
праваца и
поетичкимодлик формација у
амастилскихепох развојусрпске и
а, праваца и
светскекњижевн
формација у
ости.
развојусрпске и
светскекњижевн 2СЈК.3.2.7.
ости.
Самосталноуоча
ва и
2СЈК.2.2.7.
тумачипроблеме
Самосталноуоча и идеје у
ва и
књижевномделу
анализирапробле и
меу
својеставовеумед
књижевномделу ааргументујенаос
и
новупримарногте
умедааргументуј кста и
есвојеставовенао литерарносновупримарногт филолошкогконт
екста.
екста.
2СЈК.2.2.8.
Активнокористи
препоручену и
ширу,
секундарнулитер
атуру
(књижевноистор
ијску, критичку,
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2СЈК.3.2.9.
Наосновуделасрп
ске и
светскекњижевн
ости (у
обавезном и
сопственомизбор
у) и
859
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењукњиже
вноуметничких и
књижевнонаучни
хделапредвиђени
хпрограмом.
2СЈК.2.2.9.
Наосновуделасрп
ске и
светскекњижевн
остиразвијачитал
ачкевештине,
способности и
знањаодзначајаза
тумачење и
вредновањеразли
читихкњижевноу
метничких и
књижевнонаучни
хдела и
заразвијањејезич
ког, литерарног,
културног и
националногиден
титета;
имаизграђенчита
лачкиукуссвојств
енкултурном и
образованомчове
ку.

Српски језик и књижевност
Музички сарадник-теоретичар,
музички извођач класичне музике

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
860

напредни
секундарнелитер
атуреширичитал
ачказнања,
примењујестрате
гијечитањакојесу
усаглашенесатип
омкњижевногдел
аи
сачиталачкимци
љевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развијајезички,
литерарни,
културни и
националнииден
титет.

III
Групни
105
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Недељни фонд часова:
Корелација:

3
Страни језици, историја музике
Целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
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 као слободне,
креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци наставе језика су да учецици овладају знањима о српском књижевном језику;
стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и
усменом изражавању, поштују и негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа. да учецици упознају
репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове
ауторе, поетске и естетскевредности;негују и развијају читалачке компетенције и
интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у
доживљајној и истраживачкој улози; развијају литерарне афинитете и постану читаоци
рафинираног естетског укуса; усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања
и за развијање самосвести и личне одговорности.
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
Наставна
тема
1.Модерн
а

Циљеви садржаји
15. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
16. Оспособљав
ање за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
17. Унапређива
ње

Исходи
основни
средњи
2.СЈК.1.2.1.
2.СЈК.2.2.1.
Познаје ауторе
Интерпретира
дела из
књижевни текст
обавезног
увидом у његове
школског
интеграционе
програма и
чиниоце
локализује их у
(доживљајни
контекст
контекст, тематскостваралачког
мотивски слој,
опуса и
композиција, ликови,
књижевноистори форме приповедања,
јски контекст.
идејни слој, језичкостилски аспекти...).
2.СЈК.1.2.2.
Познаје
2.СЈК.2.2.2. Познаје
књижевнотеориј књижевнотеоријску
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напредни
2.СЈК.3.2.1.
Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноумет
ничка и
књижевнонаучн
а дела из
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноумет
861
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Наставна
тема

862

Циљеви садржаји
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
18. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
19. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
20. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
21. Упућивање
ученика на
истраживачк

основни
ску
терминологију+
и доводи је у
функционалну
везу са
примерима из
књижевних1 и
неуметничких2 т
екстова
предвиђених
програмом.
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењу
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела
разликује методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.

Исходи
средњи
термино-логију и
књижевнотеоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевних дела
предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.3.
Разликује методе
унутрашњег и
спољашњег приступа
у интерпретацији
књижевноуметничко
г и књижевнонаучног
дела и адекватно их
примењује приликом
разумевања и
тумачења ових врста
дела.

напредни
ничке и
књижевнонаучн
е текстове;
током
интерпретације
поуздано
користи
стечена знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистор
ијском
контексту.

2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеоријском
терминологијо
м и теоријска
знања
адекватно
примењује у
2.СЈК.2.2.6.
2.СЈК.1.2.6.
Приликом тума-чења тумачењу
Наводи основне књижевноуметнички књижевноумет
ничких и
књижевнохи
књижевнонаучн
историјске и
књижевнонаучних
их дела која су
поетичке одлике дела из
стилских епоха, школског+програма+ предвиђена
школским
праваца и
приме-њује знања о
програмом и
формација у
основним
развоју српске и књижевноисторијски других дела ове
врсте
светске
м и поетичким
различитих
књижевности и
одликама стилских
жанрова, изван
пове-зује их са
епоха, праваца и
школског
делима и
формација у развоју
програма.
писцима из
српске и светске
обавезне лектире књижевности.
школског
2.СЈК.3.2.3. У
програма.
процесу
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава и тумачења
књижевноумет
2.СЈК.1.2.8.
анализира проблеме
Користи
у књижевном делу и ничког и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
и и критички
однос према
књижевност
и;
22. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
23. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

основни
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности
формира
читалачке
навике и знања;
схвата улогу
читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.

напредни
књижевнонаучн
ог дела,
одабира,
примењује и
комбинује
2.СЈК.2.2.8. Активно адекватне
користи препоручену методе
унутрашњег и
и ширу, секундарну
спољашњег
литературу
(књижевноисторијск приступа.
у, критичку,
аутопоетичку,
2.СЈК.3.2.4.
теоријску) у
Уочава и
тумачењу
тумачи
књижевноуметнички поетичке,
хи
језичке,
књижевнонаучних
естетске и
дела предвиђених
структурне
програмом.
особине
књижевноуметничких и
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела српске и књижевносветске књижевности научних
текстова у
развија читалачке
оквиру школске
вештине,
способности и знања лектире и изван
школског
од значаја за
програма;
тумачење и
процењује и
вредновање
пореди стилске
различитих
књижевноуметнички поступке у
наведеним
хи
врстама
књижевнонаучних
текстова.
дела и за развијање
језичког, литерарног,
културног и
2.СЈК.3.2.6.
националног
Приликом
идентитета; има
тума-чења и
изграђен читалачки
вредновања
укус својствен
књижевнокултурном и
уметничких и
образованом човеку. књижевнонаучних дела
примењује и
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи

напредни
упоређује
књижевноистор
ијске и
поетичке
одлике
стилских епоха,
праваца и
формација у
развоју српске
и светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и
тумачи
проблеме и
идеје у
књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењу
књижевног
дела критички
користи
препоручену и
самостално
изабрану
секундар-ну
литературу
(књижевноисторијску,
критичку, аутопоетичку,

864
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи

напредни
теоријску).
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и
светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
лите-ратуре
шири читалачка
знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
књижевног
дела и са
читалачким
циљевима (доживљај,
истраживање,
ства-ралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.

2.
Међуратн
а
књижевн
ост

24. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
25. Оспособљав
ање за
интерпретац

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и
књижевноисториј

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чини-оце
(доживљајни
контекст,
тематско-мотивски
слој, композиција,
ликови, форме
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2.СЈК.3.2.1.
Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучн
а дела из
обавезног
школског
865
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Наставна
тема

866

Циљеви садржаји
ију
књижевних
текстова;
26. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
27. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
28. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
29. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима
српске и
светске

основни
ски контекст.
2.СЈК.1.2.2.
Познаје
књижевнотеоријс
ку терминологију и доводи
је у
функционалну
везу са
примерима из
књижевних1 и
неуметничких2 те
кстова
предвиђених
програмом.
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела разликује
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.

Исходи
средњи
приповедања,
идејни слој,
језичко-стилски
аспекти...).
2.СЈК.2.2.2.
Познаје књижевнотеоријску
термино-логију и
књижевнотеоријск
а знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевних дела
предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.3.
Разликује методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа у
интерпретацији
књижевноуметнич
ког и књижевнонаучног дела
и адекватно их
примењује
приликом
разумевања и
тумачења ових
врста дела.

напредни
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучн
е текстове;
током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистор
ијском
контексту.

2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеориј
ском
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметн
2.СЈК.1.2.4.
ичких и
Уочава и
књижевнонаучн
примерима
их дела која су
аргументује
предвиђена
основне поетичке,
језичке, естетске
2.СЈК.2.2.4. Уочава школским
програмом и
и структурне
и образлаже
других дела ове
особине
поетичке, језичке,
врсте
књижевних дела
естетске и
различитих
из обавезне
структурне
жанрова, изван
школске лектире. особине
књижевноуметнич- школског
програма.
ких и
2.СЈК.1.2.5.
књижевнонаучних
Уочава основне
2.СЈК.3.2.3. У
дела у оквиру
особине
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
културне
баштине;
30. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
31. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
32. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

Исходи
основни
средњи
књижевности као школске лектире;
дискурса и
процењује да ли је
разликује га у
сложенији
односу на остале
књижевнонаучни
друштвене
текст
дискурсе.
(аутобиографија,
биографија,
мемоари, дневник,
2.СЈК.1.2.6.
писмо, путопис...)
Наводи основне
књижевноисториј добро структуриран и кохерентан,
ске и поетичке
да ли су идеје
одлике стилских
изложене јасно и
епоха, праваца и
прецизно; уочава
формација у
стилске поступке у
развоју српске и
књижевносветске
уметничком и
књижевности и
књижевноповезује их са
делима и писцима научном тексту;
процењује колико
из обавезне
лектире школског одређене одлике
текста утичу на
програма.
његово разумевање
и доприносе
2.СЈК.1.2.7.
тумачењу значења
Анализира
текста.
издвојене
проблеме у
2.СЈК.2.2.5.
књижевном делу
Образлаже
и уме да их
основне елементе
аргументује
књижевно-сти као
примарним
дискурса у односу
текстом.
на остале
друштвене
2.СЈК.1.2.8.
дискурсе (нпр.
Користи
присуство/одсуств
препоручену
о приповедача,
секундарну
приповедни фокус,
литературу
(књижевноистори статус историјског
и фиктивног итд.).
јску, критичку,
аутопоетичку,
2.СЈК.2.2.6.
теоријску) и
Приликом тумадоводи је у везу
чења
са књижевним
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напредни
процесу
тумачења
књижевноуметн
ичког и
књижевнонаучн
ог дела, одабира,
примењује и
комбинује
адекватне
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке,
језичке, естетске
и структурне
особине
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их текстова у
оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама
текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
присуство/одсус
тво
приповедача,
867
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела и
у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
књижевноуметнич
ких и
књижевнонаучних
дела из школског
програма
примењује знања о
основним
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секун-дарну
литературу
(књижевноисторијску,крит
ичку, аутопоетичку,
теоријску) у тумачењу
књижевноуметнич
ких
и+књижевнонаучн
их дела+
предвиђених+прог

868

напредни
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.)
у односу на
остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних
дела.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом
тумачења и
вредновања
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела
примењује и
упоређује
књижевноистор
ијске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и
идеје у
књижевном делу
и своје ставове
уме да
аргументује на
основу
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
рамом.м

напредни
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе
шири читалачка
знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
књижевног дела
и са читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.

3.Ратна
књижевн
ост

Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
2. Оспособљав
1.

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чиниоце
(доживљајни
контекст,
тематско-мотивски
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2.СЈК.3.2.1.
Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучн
а дела из
869
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Наставна
тема

870

Циљеви садржаји
ање за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
3. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
4. Упознавање
и
проучавање
репрезентат
ивних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
5. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
6. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања
и васпитања
на најбољим
делима

основни
књижевноисториј
ски контекст.
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела разликује
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.1.2.5.
Уочава основне
особине
књижевности као
дискурса и
разликује га у
односу на остале
друштвене
дискурсе.
2.СЈК.1.2.6.
Наводи основне
књижевноисториј
ске 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.

Исходи
средњи
слој, композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
језичко-стилски
аспекти...).
2.СЈК.2.2.3.
Разликује методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа у
интерпретацији
књижевноуметнич
ког и
књижевнонаучног
дела и адекватно
их примењује
приликом
разумевања и
тумачења ових
врста дела.
2.СЈК.2.2.5.
Образлаже
основне елементе
књижевности као
дискурса у односу
на остале
друштвене
дискурсе (нпр.
присуство/одсуств
о приповедача,
приповедни фокус,
статус историјског
и фиктивног итд.).
2.СЈК.2.2.6.
Приликом
тумачења
књижевноуметнич
ких и
књижевнонаучних

напредни
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучн
е текстове;
током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистор
ијском
контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеориј
ском
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
врсте
различитих
жанрова, изван
школског
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

4.
Лектира

Циљеви садржаји
српске и
светске
културне
баштине;
7. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
8. Обезбеђива
ње
функционал
них знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
9. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

1.Проширивање
и
продубљивање
знања о српском
књижевном

основни

Исходи
средњи
дела из школског
програма
примењује знања о
основним
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
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напредни
програма.
2.СЈК.3.2.3. У
процесу
тумачења
књижевноуметн
ичког и
књижевнонаучн
ог дела, одабира,
примењује и
комбинује
адекватне
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
присуство/одсус
тво
приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.)
у односу на
остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних
дела.
2.СЈК.3.2.1.
Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
871
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Наставна
тема

872

Циљеви садржаји
језику;
2.Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као и
неговање
културе
дијалога;
4.Оспособљава
ње за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљава
ње ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6.Продубљивањ
еи
проширивање
знања о српској
и светској
књижевности;
7.Оспособљава
ње за
интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање

основни
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и
књижевноисториј
ски контекст.
2.СЈК.1.2.2.
Познаје
књижевнотеоријс
ку терминологију
и доводи је у
функционалну
везу са
примерима из
књижевних1 и
неуметничких2 те
кстова
предвиђених
програмом.
2.СЈК.1.2.3. У
тумачењу
књижевноуметни
чких и
књижевнонаучни
х дела разликује
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.

Исходи
средњи
чиниоце
(доживљајни
контекст,
тематско-мотивски
слој, композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
језичко-стилски
аспекти...).
2.СЈК.2.2.2.
Познаје
књижевнотеоријск
у терминологију и
књижевнотеоријск
а знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевних дела
предвиђених
програмом.

2.СЈК.2.2.3.
Разликује методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа у
интерпретацији
књижевноуметнич
ког и
књижевнонаучног
дела и адекватно
2.СЈК.1.2.4.
их примењује
Уочава и
приликом
примерима
разумевања и
аргументује
основне поетичке, тумачења ових
врста дела.
језичке, естетске
и структурне
особине
2.СЈК.2.2.4. Уочава
књижевних дела
и образлаже
из обавезне
поетичке, језичке,
естетске и

напредни
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучн
а дела из
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучн
е текстове;
током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистор
ијском
контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеориј
ском
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
врсте
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативн
их дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноистор
ијских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивањ
е знања о
сопственој
култури и
културама
других народа;
11.Развијање
хуманистичког
и књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима српске и
светске
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивањ
е
функционалних
знања из
теорије и
историје

Исходи
основни
средњи
школске лектире. структурне
особине
књижевноуметнич
2.СЈК.1.2.5.
ких и
Уочава основне
књижевнонаучних
особине
књижевности као дела у оквиру
школске лектире;
дискурса и
процењује да ли је
разликује га у
сложенији
односу на остале
књижевнонаучни
друштвене
текст
дискурсе.
(аутобиографија,
биографија,
2.СЈК.1.2.6.
мемоари, дневник,
Наводи основне
књижевноисториј писмо, путопис...)
добро
ске и поетичке
структуриран и
одлике стилских
кохерентан, да ли
епоха, праваца и
су идеје изложене
формација у
јасно и прецизно;
развоју српске и
уочава стилске
светске
поступке у
књижевности и
књижевноуметнич
повезује их са
делима и писцима ком и
књижевнонаучном
из обавезне
лектире школског тексту; процењује
колико одређене
програма.
одлике текста
утичу на његово
2.СЈК.1.2.7.
разумевање и
Анализира
доприносе
издвојене
тумачењу значења
проблеме у
текста.
књижевном делу
и уме да их
2.СЈК.2.2.5.
аргументује
Образлаже
примарним
основне елементе
текстом.
књижевности као
дискурса у односу
2.СЈК.1.2.8.
на остале
Користи
друштвене
препоручену
дискурсе (нпр.
секундарну
присуство/одсуств
литературу
(књижевноистори о приповедача,
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напредни
различитих
жанрова, изван
школског
програма.
2.СЈК.3.2.3. У
процесу
тумачења
књижевноуметн
ичког и
књижевнонаучн
ог дела, одабира,
примењује и
комбинује
адекватне
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.3.2.4.
Уочава и тумачи
поетичке,
језичке, естетске
и структурне
особине
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их текстова у
оквиру школске
лектире и изван
школског
програма;
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама
текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
873
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
књижевности;
14.Развијање
трајногинтересо
вања за нова
сазнања.

основни
јску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела и
у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета.

Исходи
средњи
приповедни фокус,
статус историјског
и фиктивног итд.).
2.СЈК.2.2.6.
Приликом
тумачења
књижевноуметнич
ких и
књижевнонаучних
дела из школског
програма
примењује знања о
основним
књижевноисторијс
ким и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
литературу
(књижевноисториј
ску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
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напредни
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
присуство/одсус
тво
приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.)
у односу на
остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних
дела.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом
тумачења и
вредновања
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела
примењује и
упоређује
књижевноистор
ијске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
књижевноуметнич
ких и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела српске
и светске
књижевности
развија читалачке
вештине,
способности и
знања од значаја за
тумачење и
вредновање
различитих
књижевноуметнич
ких и
књижевнонаучних
дела и за развијање
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен
читалачки укус
својствен
културном и
образованом
човеку.

5. Језиктворба
речи

1.Проширивање
и
продубљивање

2.CJK.1.1.3.
Разликује
правилан од

2.CJK.2.1.3.
Познаје говорне
органе и начин на
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напредни
идеје у
књижевном делу
и своје ставове
уме да
аргументује на
основу
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе
шири читалачка
знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
књижевног дела
и са читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.
2.CJK.3.1.2. При
подели речи на
слогове позива
875
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Наставна
тема
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Циљеви садржаји
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као и
неговање
културе
дијалога;
4.Оспособљава
ње за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљава
ње ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;

основни
неправилног
изговора гласа;
зна основну
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и књижевног
акцента.
2.CJK.1.1.4.
Познаје врсте и
подврсте речи;
примењује норму
у вези с облицима
речи у
фреквентним
случајевима
(укључујући и
гласовне промене
у вези с облицима
речи); издваја
делове речи у
вези с облицима
речи (граматичка
основа и наставак
за облик) у
једноставнијим
случајевима;
издваја делове
речи у вези с
грађењем речи
(префикс,
творбена основа,
суфикс) у

Исходи
средњи
који се гласови
производе; зна да
дели гласове по
свим
критеријумима;
разуме појам
фонеме; зна сва
правила
акценатске норме
и уме да прочита
правилно
акцентовану реч;
зна механизме
фонолошки
условљених
гласовних промена
(једначења
сугласника по
звучности и по
месту творбе,
сажимање и
асимилацију
вокала и губљење
сугласника).

напредни
се на правила;
акцентује
једноставније
примере.
2.CJK.3.1.3. Има
детаљнија знања
о морфологији у
ужем смислу и
творби речи у
српском језику
(дели реч на
творбене
морфеме у
сложенијим
случајевима и
именује те
морфеме).

2.CJK.2.1.4. Има
шира знања о
врстама и
подврстама речи;
уме да одреди
облик променљиве
речи и да употреби
реч у задатом
облику; познаје
појам морфеме;
дели реч на
творбене морфеме
у једноставнијим
случајевима и
именује те
морфеме; познаје
основне начине
грађења речи;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

6. Језик.
лексикол
огија

1.Проширивање
и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као и
неговање
културе
дијалога;

основни
једноставнијим
случајевима;
препознаје
основне начине
грађења речи;
примењује норму
у вези с грађењем
речи (укључујући
и гласовне
промене у вези с
грађењем речи);
примењује
постојеће моделе
при грађењу
нових речи.
2.CJK.1.1.1. Има
основна знања о
језику уопште
(шта је језик, које
функције има);
поштује свој језик
и поштује друге
језике; препознаје
стереотипне
ставове према
језику. Разуме
појам текста;
разликује делове
текста (увод,
главни део,
завршетак);
препознаје врсте
текстова (облике
дискурса); има
основна знања из
социолингвистик
е: познаје појмове
једнојезичности и
вишејезичности
(и зна
одговарајуће
језичке прилике у

Исходи
средњи
примењује норму у
вези с облицима
речи у мање
фреквентним
случајевима.

2.CJK.2.1.1. Има
шира знања о
језику уопште
(која су битна
својства језика);
препознаје
јединице и појаве
које припадају
различитим
језичким
нивоима/подсисте
мима; има основна
знања о писму
уопште; има
основна знања о
правопису уопште
(етимолошки фонолошки
правопис;
граматичка логичка
интерпункција;
графема - слово);
има основна знања
о језицима у свету
(језичка сродност,
језички типови,
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напредни

2.CJK.3.1.1.
Разуме да
постоји тесна
веза између
језика и
мишљења; јасан
му је појам
категоризације;
познаје
конверзационе
максиме
(квалитета,
квантитета,
релевантности и
начина); разуме
појам
информативне
актуализације
реченице и зна
како се она
постиже; јасан
му је појам
текстуалне
кохезије.

877
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Наставна
тема
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Циљеви садржаји
4.Оспособљава
ње за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљава
ње ученика да
користе стручну
литературу и
језичке
приручнике;

Исходи
основни
средњи
Србији); разуме
језичке
појам језичке
универзалије).
варијативности и Разуме основне
препознаје
принципе вођења
основне
дијалога; разуме
варијетете.
појам говорног
чина; разуме појам
деиксе. Познаје
2.CJK.1.1.2.
одлике варијетета
Разликује
српског језика
књижевни
насталих на основу
(стандардни)
медијума и оних
језик од
који су условљени
дијалекта; зна
основне податке о социјално и
функционално.
дијалектима
српског језика;
има правилан
2.CJK.2.1.2. Зна
став према свом
основне особине
дијалекту и
дијалеката српског
другим
језика; зна основна
дијалектима
правила екавског и
српског језика и
(и)јекавског
према оба
изговора; у
изговора српског једноставнијим
књижевног језика случајевима
(поштује свој и
пребацује
друге дијалекте
(и)јекавску реч у
српског језика и
екавски лик и
има потребу да
обрнуто. Смешта
чува свој
развој књижевног
дијалекат;
језика код Срба у
подједнако цени
друштвени,
оба изговора
историјски и
српског
културни контекст.
књижевног језика
- екавски и
2CJK.2.1.6. Има
(и)јекавски); има богат и
потребу да учи,
уразноличен
чува и негује
лексички фонд
књижевни језик;
(укључујући и
познаје
интелектуалну и
најважније
интернационалну
граматике и
лексику и

напредни
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Исходи
основни
средњи
нормативне
познавање
приручнике и уме најфреквентнијих
да се њима
интернационалних
користи; зна
префикса и
основне податке о суфикса). Тај фонд
месту српског
употребљава у
језика међу
складу с
другим
приликом; види
индоевропским и језик као низ
словенским
могућности које
језицима; има
му служе да изрази
основна знања о
индивидуално
развоју
искуство и
књижевног
усмерен је ка
језика, писма и
богаћењу
правописа код
сопственог
Срба.
речника; познаје
хиперонимију/хип
онимију,
2.CJK.1.1.3.
паронимију;
Разликује
разликује лексичке
правилан од
слојеве; познаје
неправилног
метонимију као
изговора гласа;
лексички
зна основну
механизам.
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и књижевног
акцента.

напредни

2.CJK.1.1.6. Има
лексички фонд
који је у складу са
средњим нивоом
образовања;
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

7 Језик –
синтакса

33. Проширива
ње и
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
34. Развијање и
неговање
језичке

880

основни
прави разлику
између формалне
и неформалне
лексике и
употребљава их у
складу са
приликом; има
основна знања о
значењу речи;
познаје основне
лексичке односе
(синонимију,
антонимију,
хомонимију);
познаје метафору
као лексички
механизам; нема
одбојност према
речима страног
порекла, али их
не прихвата
некритички и
аутоматски;
познаје појам
термина и
фразеологизма;
познаје
најважније
речнике српског
језика и уме да се
њима користи.
2.CJK.1.1.1. Има
основна знања о
језику уопште
(шта је језик, које
функције има);
поштује свој језик
и поштује друге
језике; препознаје
стереотипне
ставове према

Исходи
средњи

2.CJK.2.1.1. Има
шира знања о
језику уопште
(која су битна
својства језика);
препознаје
јединице и појаве
које припадају
различитим
језичким

напредни

2.CJK.3.1.1.
Разуме да
постоји тесна
веза између
језика и
мишљења; јасан
му је појам
категоризације;
познаје
конверзационе
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
35. Подстицање
ученика на
усавршавањ
е говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
36. Оспособљав
ање за
ефикасно
комуницира
ње;
37. Оспособљав
ање ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;

основни
језику. Разуме
појам текста;
разликује делове
текста (увод,
главни део,
завршетак);
препознаје врсте
текстова (облике
дискурса); има
основна знања из
социолингвистик
е: познаје појмове
једнојезичности и
вишејезичности
(и зна
одговарајуће
језичке прилике у
Србији); разуме
појам језичке
варијативности и
препознаје
основне
варијетете.
2.CJK.1.1.5.
Правилно склапа
реченицу;
разликује
синтаксичке
јединице;
разликује активне
и пасивне
реченице; уме да
анализира
једноставније
реченице грађене
по основним
моделима и
проширене
прилошким
одредбама.

Исходи
средњи
нивоима/подсисте
мима; има основна
знања о писму
уопште; има
основна знања о
правопису уопште
(етимолошки фонолошки
правопис;
граматичка логичка
интерпункција;
графема - слово);
има основна знања
о језицима у свету
(језичка сродност,
језички типови,
језичке
универзалије).
Разуме основне
принципе вођења
дијалога; разуме
појам говорног
чина; разуме појам
деиксе. Познаје
одлике варијетета
српског језика
насталих на основу
медијума и оних
који су условљени
социјално и
функционално.

напредни
максиме
(квалитета,
квантитета,
релевантности и
начина); разуме
појам
информативне
актуализације
реченице и зна
како се она
постиже; јасан
му је појам
текстуалне
кохезије.
2.CJK.3.1.5. Има
основна знања о
речницима и
структури
речничког
чланка.

2.CJK.2.1.5.
Користи се свим
синтаксичким
могућностима
српског језика;
разликује безличне
и личне реченице;
анализира
реченице грађене
по различитим
моделима; има
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

8. Језик правопис

Прошири 2.CJK.1.1.2.
вање и
Разликује
продубљивање
књижевни
знања о српском (стандардни)
књижевном
језик од
језику;
дијалекта; зна
2.
основне податке о
Развијањ дијалектима
е и неговање
српског језика;
језичке
има правилан
културе,
став према свом
поштовање
дијалекту и
правила
другим
књижевног
дијалектима
(стандардног)
српског језика и
језика у
према оба
усмeном и
изговора српског
писаном
књижевног језика
изражавању;
(поштује свој и
3.
друге дијалекте
Подстиц српског језика и

882

основни

Исходи
средњи
шира знања о
синтагми;
препознаје основне
врсте зависних
предикатских
реченица (типични
случајеви); зна
основно о
напоредним
односима,
конгруенцији и
негацији;
разликује врсте
независних
предикатских
реченица; разуме
појам елипсе; има
основна знања о
употреби падежа и
глаголских облика.
2.CJK.2.1.4. Има
шира знања о
врстама и
подврстама речи;
уме да одреди
облик променљиве
речи и да употреби
реч у задатом
облику; познаје
појам морфеме;
дели реч на
творбене морфеме
у једноставнијим
случајевима и
именује те
морфеме; познаје
основне начине
грађења речи;
примењује норму у
вези с облицима
речи у мање

напредни

2.CJK.3.1.2. При
подели речи на
слогове позива
се на правила;
акцентује
једноставније
примере.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
ање ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као и
неговање
културе
дијалога;
4.
Оспособ
љавање за
ефикасно
комуницирање;
5.
Оспособ
љавање ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;

основни
има потребу да
чува свој
дијалекат;
подједнако цени
оба изговора
српског
књижевног језика
- екавски и
(и)јекавски); има
потребу да учи,
чува и негује
књижевни језик;
познаје
најважније
граматике и
нормативне
приручнике и уме
да се њима
користи; зна
основне податке о
месту српског
језика међу
другим
индоевропским и
словенским
језицима; има
основна знања о
развоју
књижевног
језика, писма и
правописа код
Срба.
2.CJK.1.1.3.
Разликује
правилан од
неправилног
изговора гласа;
зна основну
поделу гласова;
има основна
знања у вези са
слогом и
примењује их у

Исходи
средњи
фреквентним
случајевима.

напредни

2.CJK.2.1.5.
Користи се свим
синтаксичким
могућностима
српског језика;
разликује безличне
и личне реченице;
анализира
реченице грађене
по различитим
моделима; има
шира знања о
синтагми;
препознаје основне
врсте зависних
предикатских
реченица (типични
случајеви); зна
основно о
напоредним
односима,
конгруенцији и
негацији;
разликује врсте
независних
предикатских
реченица; разуме
појам елипсе; има
основна знања о
употреби падежа и
глаголских облика.
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
растављању речи
на крају реда; зна
основна правила
акценатске норме
и уочава
евентуалне
разлике између
свог и књижевног
акцента.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.1.4.
Познаје врсте и
подврсте речи;
примењује норму
у вези с облицима
речи у
фреквентним
случајевима
(укључујући и
гласовне промене
у вези с облицима
речи); издваја
делове речи у
вези с облицима
речи (граматичка
основа и наставак
за облик) у
једноставнијим
случајевима;
издваја делове
речи у вези с
грађењем речи
(префикс,
творбена основа,
суфикс) у
једноставнијим
случајевима;
препознаје
основне начине
грађења речи;
примењује норму
у вези с грађењем
речи (укључујући
884
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

9.
Култура
изражава
ња

1.Проширивање
и
продубљивање
знања о српском
књижевном
језику;
2.Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног)
језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3.Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као и
неговање
културе
дијалога;
4.Оспособљава
ње за ефикасно
комуницирање;
5.Оспособљава
ње ученика да
користе стручну
литературу и
језичке

основни
и гласовне
промене у вези с
грађењем речи);
примењује
постојеће моделе
при грађењу
нових речи.

2.CJK.1.3.1.
Говори
разговетно,
поштујући
ортоепска
правила
књижевног
језика; примењује
књижевнојезичку
акцентуацију или
упоређује свој
акценат са
књижевним и
труди се да је с
њим усклади;
течно и
разговетно чита
наглас књижевне
и неуметничке
текстове;
изражајно чита и
казује лакше
књижевноуметни
чке текстове; у
званичним
ситуацијама
говори о
једноставнијим
темама из области
језика,
књижевности и
културе
користећи се
коректним
језичким изразом

Исходи
средњи

2.CJK.2.3.1.
Говори у
званичним
ситуацијама, јавно
и пред већим
аудиторијумом о
темама из области
језика,
књижевности и
културе, користећи
се књижевним
језиком и
одговарајућом
терминологијом;
учествује у јавним
разговорима са
више учесника;
процењује
слушаоца односно
аудиторијум и
обликује свој
говор према
његовим
потребама и
могућностима; има
потребу и навику
да развија
сопствену говорну
културу; с пажњом
и разумевањем
слуша теже
излагање (нпр.
предавање) с
темом из језика,
књижевности и
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напредни

2.СЈК.3.3.2.
Излаже (у
званичним
ситуацијама,
јавно и пред
већим
аудиторијумом)
и пише о темама
из области
језика,
књижевности и
културе; има
развијене
говорничке
(ораторске)
вештине;
претпоставља
различите
ставове
аудиторијума и
у складу с тим
проблематизује
поједине
садржаје;
препознаје и
анализира
вербалну и
невербалну
реакцију
саговорника
односно
аудиторијума и
томе
прилагођава свој
говор;
885
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Наставна
тема
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Циљеви садржаји
приручнике;
6.Продубљивањ
еи
проширивање
знања о српској
и светској
књижевности;
7.Оспособљава
ње за
интерпретацију
књижевних
текстова;
8.Унапређивање
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
9.Упознавање и
проучавање
репрезентативн
их дела српске и
опште
књижевности,
књижевних
жанрова,
књижевноистор
ијских појава и
процеса у
књижевности;
10.Унапређивањ
е знања о
сопственој
култури и
културама
других народа;
11.Развијање
хуманистичког
и књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима српске и
светске

основни
(тј. говори течно,
без замуцкивања,
поштапалица,
превеликих пауза
и лажних
почетака,
осмишљавајући
реченицу
унапред) и
одговарајућом
основном
терминологијом
науке о језику и
науке о
књижевности,
прилагођавајући
приликама,
ситуацији,
саговорнику и
теми вербална и
невербална
језичка средства
(држање, мимику,
гестикулацију);
говори уз
презентацију; има
културу слушања
туђег излагања; у
стању је да с
пажњом и
разумевањем
слуша излагање
средње тежине
(нпр. предавање)
с темом из језика,
књижевности и
културе;
приликом
слушања неког
излагања уме да
хвата белешке.
2.CJK.1.3.2.

Исходи
средњи
културе; слуша
критички,
процењујући
говорникову
аргументацију и
објективност.
2.CJK.2.3.2.
Саставља
сложенији
говорени и писани
текст (из језика,
књижевности или
слободна тема)
користећи се
описом,
приповедањем и
излагањем
(експозицијом); у
говореној или
писаној расправи
прецизно износи
своје идеје и
образлаже свој
став; труди се да
говори и пише
занимљиво,
правећи прикладне
дигресије и
бирајући
занимљиве детаље
и одговарајуће
примере; уочава
поенту и излаже је
на прикладан
начин; прецизно
износи свој
доживљај и утиске
поводом
књижевног или
другог уметничког
дела; сажето
препричава

напредни
слушајући
говорника,
процењује
садржину и
форму његовог
говора и начин
говорења.
2.CJK.3.3.3.
Композиционо и
логички складно
пише стручни
текст на теме из
књижевности и
језика, као и
новински
чланак.
2.CJK.3.3.4.
Организује,
класификује,
уопштава и на
сличан начин
обрађује
информације из
књижевних и
неуметничких
текстова на
основу задатог
и/или
самостално
постављеног
критеријума.
2.CJK.3.3.5.
Продубљено
критички
промишља
сложенији текст:
процењује
колико
сложенији
експозиторни
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
културне
баштине;
12.Упућивање
ученика на
истраживачки и
критички однос
према
књижевности;
13.Обезбеђивањ
е
функционалних
знања из
теорије и
историје
књижевности;
14.Развијање
трајног
интересовања за
нова сазнања.

основни
Говорећи и
пишући о некој
теми (из језика,
књижевности или
слободна тема),
јасно структурира
казивање и
повезује његове
делове на
одговарајући
начин; разликује
битно од
небитног и држи
се основне теме;
саставља
једноставнији
говорени и
писани текст
користећи се
описом,
приповедањем и
излагањем
(експозицијом);
уме укратко да
опише своја
осећања и
доживљај
књижевног или
другог
уметничког дела;
сажето
препричава
једноставнији
књижевноуметни
чки текст и
издваја његове
важне или
занимљиве
делове; резимира
једноставнији
књижевни и
неуметнички
текст.

Исходи
средњи
сложенији
књижевни текст и
резимира
сложенији
књижевни и
неуметнички текст
на теме
непосредно везане
за градиво; пише
извештај и
реферат;
примењује
правописну норму
у случајевима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.2.3.3. Има
способност и
навику да у
различите сврхе
(информисање,
учење, лични
развој, естетски
доживљај,
забава...) чита теже
текстове
(књижевноуметнич
ке текстове,
стручне и
научнопопуларне
текстове из
области науке о
језику и
књижевности,
текстове из
медија); има
изграђен
читалачки укус
својствен
културном и
образованом
човеку; примењује
сложене стратегије
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напредни
текст успешно
преноси
информације
публици којој је
намењен,
уочавајући које
информације
недостају;
издваја доказну
грађу на којој
аутор
аргументативног
текста заснива
своје ставове и
одређује
средства којима
их износи;
запажа ауторове
грешке у
закључивању и
сл.
2.CJK.3.3.6.
Процењује
стилске
поступке у
књижевном и
неуметничком
тексту; пореди
стилске
поступке у два
сложена текста
(или више њих);
тумачи њихову
улогу у
остваривању
естетских и
значењских
одлика
наведених врста
текстова.
2.CJK.3.3.7.
Изграђује свест
887
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
2.CJK.1.3.3. У
расправи или
размени
мишљења на теме
из књижевности,
језика и културе
уме у кратким
цртама да изнесе
и образложи
идеју или став за
који се залаже,
говори одмерено,
ослања се на
аргументе, у
стању је да чује
туђе мишљење и
да га узме у обзир
приликом своје
аргументације;
пише
једноставнији
аргументативни
текст на теме из
књижевности,
језика и културе.
2.СЈК.1.3.4.
Користи оба
писма, дајући
предност
ћирилици;
примењује
основна
правописна
правила у
фреквентним
примерима и уме
да се служи
школским
издањем
Правописа; у
писању издваја
делове текста,

888

Исходи
средњи
читања; бира
стратегију читања
која одговара
сврси читања.
2.СЈК.2.3.4. Разуме
сложенији
књижевни и
неуметнички
текст: препознаје
његову сврху;
проналази
експлицитне и
имплицитне
информације;
издваја
информације
према задатом
критеријуму;
издваја главне
идеје; прати развој
одређене идеје;
пореди
информације и
идеје из двају или
више текстова да
би разумео
одговарајући
значењски или
стилски аспект
према задатом
критеријуму;
анализира и
тумачи оне
системе
мотивације који се
у књижевном делу
јављају при
обликовању
(карактеризацији)
ликова и изградњи
догађаја (због
бољег и

напредни
о себи као
читаоцу развија
читалачку
ауторефлексију
(разуме улогу
читања у
сопственом
развоју; има
развијену,
критичку свест о
својим
читалачким
способностима...
).
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
даје наслове и
поднаслове, уме
да цитира и
парафразира;
саставља
матурски рад
поштујући
правила израде
стручног рада
(употребљава
фусноте и
саставља садржај
и библиографију);
саставља писмо приватно и
службено,
биографију (CV),
молбу, жалбу,
захтев, оглас; зна
да попуни
различите
формуларе и
обрасце.

Исходи
средњи
потпунијег
разумевања
значења
књижевног дела);
тумачи (на нивоу
разумевања)
текстове
ослањајући се на
други
текст/текстове.

напредни

2.CJK.2.3.5.
Критички
промишља
сложенији
књижевни и
неуметнички
текст: раздваја
објективну
чињеницу од
ауторове
интерпретације;
процењује да ли је
аутор текста
2.CJK.1.3.5. Има
неутралан или
способност и
ангажован односно
навику да у
пристрастан, и
различите сврхе
образлаже своју
(информисање,
процену; разликује
учење, лични
експлицитне и
развој, естетски
имплицитне
доживљај,
ауторове ставове;
забава...) чита
аргументовано
текстове средње
вреднује да ли
тежине
аутор сложенијег
(књижевноуметни експозиторног или
чке текстове,
аргументативног
стручне и
текста погодног за
научнопопуларне обраду градива из
текстове из
језика и
области науке о
књижевности
језику и
износи све
књижевности,
потребне
текстове из
информације и да
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
медија3);
примењује
предложене
стратегије
читања.

Исходи
средњи
ли даје довољне и
веродостојне
доказе за то што
тврди.

напредни

2.CJK.1.3.6.
Разуме књижевни
и неуметнички
текст средње
сложености:
препознаје
њихову сврху,
проналази
експлицитне и
имплицитне
информације,
издваја главне
идеје текста;
прати развој
одређене идеје у
тексту; пореди
основне
информације и
идеје из двају или
више текстова.
2.CJK.1.3.7.
Критички
промишља
књижевни и
неуметнички
текст средње
сложености:
разликује
објективну/верод
остојну чињеницу
од ауторове
интерпретације;
процењује (и то
образлаже) да ли
аутор
неуметничког
890
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
текста износи све
потребне
информације и да
ли даје довољне и
веродостојне
доказе за то што
тврди; процењује
да ли је аутор
текста неутралан
или ангажован
односно
пристрастан, и
образлаже своју
процену;
препознаје говор
мржње,
дискриминације,
бирократски
језик, и има
изграђен
негативан став
према њима; уме
у једноставним
примерима да
понуди
алтернативу
бирократском
језику.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.3.8.
Препознаје
структуру,
различите
елементе, стилске
одлике
(експресивност,
сликовитост,
метафоричност)
књижевног и
неуметничког
текста; препознаје
конотативно
значење речи у
датом контексту и
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

891

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
разуме сврху
конотативног
значења у
књижевном и
неуметничком
тексту; одређује
значење
непознате речи на
основу контекста
и творбеног
модела; разуме
значај читања за
богаћење
лексичког фонда.

Исходи
средњи

напредни

Српски језик и књижевност
Музички сарадник-теоретичар,
музички извођач класичне музике

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

IV

Групни
96
3
Страни језици, историја музике
Целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
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 као слободне,
креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци наставе језика су да учецици овладају знањима о српском књижевном језику;
стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и
усменом изражавању, поштују и негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа. да учецици упознају
репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове
ауторе, поетске и естетскевредности;негују и развијају читалачке компетенције и
892
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6.Програми наставних предмета-средња школа
интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у
доживљајној и истраживачкој улози; развијају литерарне афинитете и постану читаоци
рафинираног естетског укуса; усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања
и за развијање самосвести и личне одговорности.
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
Наставн
а тема
1.
Проучав
ање
књижев
ног дела

Циљеви садржаји
38. Проширивањ
еи
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
39. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
40. Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
41. Оспособљава
ње за
ефикасно
комуницира
ње;
42. Оспособљава
ње ученика

Исходи
основни
средњи
2.СЈК.1.2.1.
2.СЈК.2.2.1.
Познаје ауторе
Интерпретира
дела из обавезног књижевни текст
школског
увидом у његове
програма и
интеграционе
локализује их у
чиниоце
контекст
(доживљајни
стваралачког
контекст, тематскоопуса и
мотивски слој,
књижевноистори композиција, ликови,
јски контекст.
форме приповедања,
идејни слој, језичкостилски аспекти...).
2.СЈК.1.2.2.
Познаје
књижевнотеоријс 2.СЈК.2.2.2. Познаје
ку
књижевнотеоријску
терминологију+и термино-логију и
доводи је у
књижевнотеоријска
функционалну
знања адекватно
везу са
примењује у
примерима из
тумачењу
1
књижевних и
књижевних дела
неуметничких2 те предвиђених
кстова
програмом.
предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.3.
Разликује методе
2.СЈК.1.2.3. У
унутрашњег и
тумачењу
спољашњег приступа
књижевноуметни у интерпретацији
чких и
књижевноуметничко
књижевнонаучни г и
х дела разликује
књижевнонаучног
методе
дела и адекватно их
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напредни
2.СЈК.3.2.1.
Чита,
доживљава и
самостално
тумачи
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучн
а дела из
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучн
е текстове;
током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистор
ијском
контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеоријском
893
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Наставн
а тема

894

Циљеви садржаји
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;
43. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
44. Оспособљава
ње за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
45. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
46. Упознавање
и
проучавање
репрезентати
вних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
47. Унапређива

основни
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.1.2.7.
Анализира
издвојене
проблеме у
књижевном делу
и уме да их
аргументује
примарним
текстом.
2.СЈК.1.2.8.
Користи
препоручену
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) и
доводи је у везу
са књижевним
текстовима
предвиђеним
програмом.
2.СЈК.1.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности
формира
читалачке навике
и знања; схвата
улогу читања у
тумачењу
књижевног дела
и у изграђивању
језичког,
литерарног,
културног и

Исходи
средњи
примењује приликом
разумевања и
тумачења ових врста
дела.
2.СЈК.2.2.5.
Образлаже основне
елементе
књижевности као
дискурса у односу на
остале друштвене
дискурсе (нпр.
присуство/одсуство
приповедача,
приповедни фокус,
статус историјског и
фиктивног итд.).
2.СЈК.2.2.6.
Приликом тума-чења
књижевноуметнички
хи
књижевнонаучних
дела из
школског+програма+
приме-њује знања о
основним
књижевноисторијски
м и поетичким
одликама стилских
епоха, праваца и
формација у развоју
српске и светске
књижевности.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава и
анализира проблеме
у књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног

напредни
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
врсте
различитих
жанрова, изван
школског
програма.
2.СЈК.3.2.3. У
процесу
тумачења
књижевноуметн
ичког и
књижевнонаучн
ог дела,
одабира,
примењује и
комбинује
адекватне
методе
унутрашњег и
спољашњег
приступа.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
присуство/одсус
тво
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји
основни
ње знања о
националног
сопственој
идентитета.
култури и
културама
других
народа;
48. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
49. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
50. Обезбеђивањ
е
функционалн
их знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
51. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

Исходи
средњи
текста.

напредни
приповедача,
приповедни
2.СЈК.2.2.8. Активно фокус, статус
користи препоручену историјског и
фиктивног итд.)
и ширу, секундарну
у односу на
литературу
(књижевноисторијск остале
друштвене
у, критичку,
дискурсе и та
аутопоетичку,
сазнања
теоријску) у
употребљава у
тумачењу
књижевноуметнички тумачењу
књижевних
хи
дела.
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом тумачења и
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела српске и вредновања
светске књижевности књижевноуметничких и
развија читалачке
књижевновештине,
способности и знања научних дела
примењује и
од значаја за
упоређује
тумачење и
књижевноистор
вредновање
ијске и поетичке
различитих
књижевноуметнички одлике стилских
епоха, праваца и
хи
формација у
књижевнонаучних
развоју српске и
дела и за развијање
језичког, литерарног, светске
књижевности.
културног и
националног
идентитета; има
2.СЈК.3.2.7.
изграђен читалачки
Самостално
укус својствен
уочава и тумачи
културном и
проблеме и
образованом човеку. идеје у
књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи

напредни
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењу
књижевног дела
критички
користи
препоручену и
самостално
изабрану
секундар-ну
литературу
(књижевноисторијску,
критичку, аутопоетичку,
теоријску).
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
лите-ратуре
шири читалачка
знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
књижевног дела
и са читалачким
циљевима (доживљај,
истраживање,

896
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

2.
Савреме
на
књижев
ност

1.

Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
2. Оспособљава
ње за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
3. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
4. Упознавање
и
проучавање
репрезентати
вних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност

основни

Исходи
средњи

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и
књижевноисториј
ски контекст.

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чини-оце
(доживљајни
контекст, тематскомотивски слој,
композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
2.СЈК.1.2.2.
језичко-стилски
Познаје
књижевнотеоријск аспекти...).
у терми-нологију
и доводи је у
2.СЈК.2.2.2.
функционалну
Познаје књивезу са примерима жевнотеоријску
из књижевних1 и
термино-логију и
2
неуметничких тек књижевнотеоријска
стова предвиђених знања адекватно
програмом.
примењује у
тумачењу
књижевних дела
2.СЈК.1.2.3. У
предвиђених
тумачењу
књижевноуметнич програмом.
ких и
књижевнонаучних 2.СЈК.2.2.3.
дела разликује
Разликује методе
методе
унутрашњег и
унутрашњег и
спољашњег
спољашњег
приступа у
приступа.
интерпретацији
књижевноуметничк
ог и књи2.СЈК.1.2.4.
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напредни
ства-ралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.
2.СЈК.3.2.1.
Чита, доживљава
и самостално
тумачи
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучна
дела из
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучне
текстове; током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистори
јском контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеориј
ском
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
897
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Наставн
а тема

898

Циљеви садржаји
и;
5. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
6. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
7. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
8. Обезбеђивањ
е
функционалн
их знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
9. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

основни
Уочава и
примерима
аргументује
основне поетичке,
језичке, естетске и
структурне
особине
књижевних дела
из обавезне
школске лектире.

Исходи
средњи
жевнонаучног дела
и адекватно их
примењује
приликом
разумевања и
тумачења ових
врста дела.

напредни
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела која су
предвиђена
школским
програмом и
других дела ове
2.СЈК.2.2.4. Уочава врсте
различитих
и образлаже
жанрова, изван
поетичке, језичке,
школског
2.СЈК.1.2.5.
естетске и
Уочава основне
структурне особине програма.
особине
књижевноуметничкњижевности као ких и
2.СЈК.3.2.3. У
дискурса и
књижевнонаучних процесу
разликује га у
дела у оквиру
тумачења
односу на остале
школске лектире;
књижевноуметн
друштвене
процењује да ли је
ичког и
дискурсе.
сложенији
књижевнонаучн
књижевнонаучни
ог дела, одабира,
текст
примењује и
2.СЈК.1.2.6.
(аутобиографија,
комбинује
Наводи основне
биографија,
адекватне
књижевноисториј
мемоари, дневник, методе
ске и поетичке
писмо, путопис...)
унутрашњег и
одлике стилских
добро структуриспољашњег
епоха, праваца и
ран и кохерентан,
приступа.
формација у
да ли су идеје
развоју српске и
изложене јасно и
светске
2.СЈК.3.2.4.
прецизно; уочава
књижевности и
Уочава и тумачи
стилске поступке у поетичке,
повезује их са
делима и писцима књижевнојезичке, естетске
уметничком и
из обавезне
и структурне
лектире школског књижевно-научном особине
тексту; процењује
програма.
књижевноуметн
колико одређене
ичких и
одлике текста
књижевнонаучн
2.СЈК.1.2.7.
утичу на његово
их текстова у
Анализира
разумевање и
оквиру школске
издвојене
доприносе
лектире и изван
проблеме у
школског
књижевном делу и тумачењу значења
програма;
уме да их
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни
аргументује
примарним
текстом.

Исходи
средњи
текста.

2.СЈК.2.2.5.
Образлаже основне
2.СЈК.1.2.8.
елементе
Користи
књижевно-сти као
препоручену
дискурса у односу
секундарну
на остале
литературу
друштвене
(књижевноисториј дискурсе (нпр.
ску, критичку,
Присуство/одсуств
аутопоетичку,
о приповедача,
теоријску) и
приповедни фокус,
доводи је у везу са статус историјског
књижевним
и фиктивног итд.).
текстовима
предвиђеним
2.СЈК.2.2.6.
програмом.
Приликом тумачења
2.СЈК.1.2.9. На
књижевноуметничк
основу дела
их и
српске и светске
књижевнонаучних
књижевности
дела из школског
формира
програма
читалачке навике примењује знања о
и знања; схвата
основним
улогу читања у
књижевноисторијс
тумачењу
ким и поетичким
књижевног дела и одликама стилских
у изграђивању
епоха, праваца и
језичког,
формација у
литерарног,
развоју српске и
културног и
светске
националног
књижевности.
идентитета.
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

напредни
процењује и
пореди стилске
поступке у
наведеним
врстама
текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
Присуство/одсус
тво приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.)
у односу на
остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних дела.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом
тумачења и
вредновања
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела
примењује и
упоређује
књижевноистори
јске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
899
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секун-дарну
литературу
(књижевноисторијску,крити
чку, ауто-поетичку,
теоријску) у тумачењу
књижевноуметничк
их
и+књижевнонаучн
их дела+
предвиђених+прогр
амом.м

напредни
светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе шири
читалачка знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
књижевног дела
и са читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални

900
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

3.
Лектира

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проширивањ
еи
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
Оспособљава
ње за
ефикасно
комуницира
ње;
Оспособљава
ње ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;
Продубљива

основни

Исходи
средњи

2.СЈК.1.2.1.
Познаје ауторе
дела из обавезног
школског
програма и
локализује их у
контекст
стваралачког
опуса и
књижевноисториј
ски контекст.

2.СЈК.2.2.1.
Интерпретира
књижевни текст
увидом у његове
интеграционе
чиниоце
(доживљајни
контекст, тематскомотивски слој,
композиција,
ликови, форме
приповедања,
идејни слој,
2.СЈК.1.2.2.
језичко-стилски
Познаје
књижевнотеоријск аспекти...).
у терминологију и
доводи је у
2.СЈК.2.2.2.
функционалну
Познаје
везу са примерима књижевнотеоријску
из књижевних1 и
терминологију и
2
неуметничких тек књижевнотеоријска
стова предвиђених знања адекватно
програмом.
примењује у
тумачењу
књижевних дела
2.СЈК.1.2.3. У
предвиђених
тумачењу
књижевноуметнич програмом.
ких и
књижевнонаучних 2.СЈК.2.2.3.
дела разликује
Разликује методе
методе
унутрашњег и
унутрашњег и
спољашњег
спољашњег
приступа у
приступа.
интерпретацији
књижевноуметничк
ог и
2.СЈК.1.2.4.
књижевнонаучног
Уочава и
дела и адекватно их
примерима
примењује
аргументује
основне поетичке, приликом
језичке, естетске и разумевања и
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напредни
идентитет.
2.СЈК.3.2.1.
Чита, доживљава
и самостално
тумачи
књижевноуметн
ичка и
књижевнонаучна
дела из
обавезног
школског
програма, као и
додатне
(изборне) и
факултативне
књижевноуметн
ичке и
књижевнонаучне
текстове; током
интерпретације
поуздано
користи стечена
знања о
стваралачком
опусу аутора и
књижевноистори
јском контексту.
2.СЈК.3.2.2.
Влада
књижевнотеориј
ском
терминологијом
и теоријска
знања адекватно
примењује у
тумачењу
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела која су
предвиђена
901
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Наставн
а тема

902

Циљеви садржаји
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
7. Оспособљава
ње за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
8. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
9. Упознавање
и
проучавање
репрезентати
вних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у
књижевност
и;
10. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;

основни
структурне
особине
књижевних дела
из обавезне
школске лектире.

Исходи
средњи
тумачења ових
врста дела.

напредни
школским
програмом и
других дела ове
2.СЈК.2.2.4. Уочава врсте
различитих
и образлаже
жанрова, изван
поетичке, језичке,
школског
2.СЈК.1.2.5.
естетске и
Уочава основне
структурне особине програма.
особине
књижевноуметничк
књижевности као их и
2.СЈК.3.2.3. У
дискурса и
књижевнонаучних процесу
разликује га у
дела у оквиру
тумачења
односу на остале
школске лектире;
књижевноуметн
друштвене
процењује да ли је
ичког и
дискурсе.
сложенији
књижевнонаучн
књижевнонаучни
ог дела, одабира,
текст
примењује и
2.СЈК.1.2.6.
(аутобиографија,
комбинује
Наводи основне
адекватне
књижевноисториј биографија,
мемоари, дневник, методе
ске и поетичке
писмо, путопис...)
унутрашњег и
одлике стилских
добро
спољашњег
епоха, праваца и
структуриран и
приступа.
формација у
кохерентан,
да
ли
развоју српске и
су идеје изложене
светске
2.СЈК.3.2.4.
јасно и прецизно;
књижевности и
Уочава и тумачи
уочава стилске
повезује их са
поетичке,
делима и писцима поступке у
језичке, естетске
књижевноуметничк и структурне
из обавезне
лектире школског ом и
особине
књижевнонаучном књижевноуметн
програма.
тексту; процењује
ичких и
колико одређене
књижевнонаучн
2.СЈК.1.2.7.
одлике текста
их текстова у
Анализира
утичу
на
његово
оквиру школске
издвојене
разумевање и
лектире и изван
проблеме у
школског
књижевном делу и доприносе
тумачењу значења
програма;
уме да их
текста.
процењује и
аргументује
пореди стилске
примарним
2.СЈК.2.2.5.
поступке у
текстом.
Образлаже основне наведеним
елементе
врстама
2.СЈК.1.2.8.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји
11. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
12. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
13. Обезбеђивањ
е
функционалн
их знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
14. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања

Исходи
основни
средњи
Користи
књижевности као
препоручену
дискурса у односу
секундарну
на остале
литературу
друштвене
(књижевноисториј дискурсе (нпр.
ску, критичку,
Присуство/одсуств
аутопоетичку,
о приповедача,
теоријску) и
приповедни фокус,
доводи је у везу са статус историјског
књижевним
и фиктивног итд.).
текстовима
предвиђеним
2.СЈК.2.2.6.
програмом.
Приликом
тумачења
2.СЈК.1.2.9. На
књижевноуметничк
основу дела
их и
српске и светске
књижевнонаучних
књижевности
дела из школског
формира
програма
читалачке навике примењује знања о
и знања; схвата
основним
улогу читања у
књижевноисторијс
тумачењу
ким и поетичким
књижевног дела и одликама стилских
у изграђивању
епоха, праваца и
језичког,
формација у
литерарног,
развоју српске и
културног и
светске
националног
књижевности.
идентитет
2СЈК.2.2.7.
Самостално уочава
и анализира
проблеме у
књижевном делу и
уме да аргументује
своје ставове на
основу примарног
текста.
2.СЈК.2.2.8.
Активно користи
препоручену и
ширу, секундарну
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напредни
текстова.
2.СЈК.3.2.5.
Разуме основне
елементе
књижевности
као дискурса
(пореди нпр.
Присуство/одсус
тво приповедача,
приповедни
фокус, статус
историјског и
фиктивног итд.)
у односу на
остале
друштвене
дискурсе и та
сазнања
употребљава у
тумачењу
књижевних дела.
2.СЈК.3.2.6.
Приликом
тумачења и
вредновања
књижевноуметн
ичких и
књижевнонаучн
их дела
примењује и
упоређује
књижевноистори
јске и поетичке
одлике стилских
епоха, праваца и
формација у
развоју српске и
светске
књижевности.
2.СЈК.3.2.7.
Самостално
903
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни

Исходи
средњи
литературу
(књижевноисторијс
ку, критичку,
аутопоетичку,
теоријску) у
тумачењу
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела предвиђених
програмом.
2.СЈК.2.2.9. На
основу дела српске
и светске
књижевности
развија читалачке
вештине,
способности и
знања од значаја за
тумачење и
вредновање
различитих
књижевноуметничк
их и
књижевнонаучних
дела и за развијање
језичког,
литерарног,
културног и
националног
идентитета; има
изграђен читалачки
укус својствен
културном и
образованом
човеку.

904

напредни
уочава и тумачи
проблеме и идеје
у књижевном
делу и своје
ставове уме да
аргументује на
основу
примарног
текста и
литерарнофилолошког
контекста.
2.СЈК.3.2.8. У
тумачењу
књижевног дела
критички
користи
препоручену и
самостално
изабрану
секундарну
литературу
(књижевноистор
ијску, критичку,
аутопоетичку,
теоријску).
2.СЈК.3.2.9. На
основу дела
српске и светске
књижевности (у
обавезном и
сопственом
избору) и
секундарне
литературе шири
читалачка знања,
примењује
стратегије
читања које су
усаглашене са
типом
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

4. Језик - 1. Проширивањ
еи
синтакса
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљава
ње за
ефикасно

основни

2.CJK.1.1.1. Има
основна знања о
језику уопште
(шта је језик, које
функције има);
поштује свој језик
и поштује друге
језике; препознаје
стереотипне
ставове према
језику. Разуме
појам текста;
разликује делове
текста (увод,
главни део,
завршетак);
препознаје врсте
текстова (облике
дискурса); има
основна знања из
социолингвистике
: познаје појмове
једнојезичности и
вишејезичности (и
зна одговарајуће
језичке прилике у
Србији); разуме
појам језичке
варијативности и
препознаје
основне

Исходи
средњи

2.CJK.2.1.1. Има
шира знања о
језику уопште (која
су битна својства
језика); препознаје
јединице и појаве
које припадају
различитим
језичким
нивоима/подсистем
има; има основна
знања о писму
уопште; има
основна знања о
правопису уопште
(етимолошки –
фонолошки
правопис;
граматичка –
логичка
интерпункција;
графема – слово);
има основна знања
о језицима у свету
(језичка сродност,
језички типови,
језичке
универзалије).
Разуме основне
принципе вођења
дијалога; разуме
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напредни
књижевног дела
и са читалачким
циљевима
(доживљај,
истраживање,
стваралаштво);
развија језички,
литерарни,
културни и
национални
идентитет.

2.CJK.3.1.1.
Разуме да
постоји тесна
веза између
језика и
мишљења; јасан
му је појам
категоризације;
познаје
конверзационе
максиме
(квалитета,
квантитета,
релевантности и
начина); разуме
појам
информативне
актуализације
реченице и зна
како се она
постиже; јасан
му је
2.CJK.3.1.4. Има
детаљнија знања
о употреби
падежа и
глаголских
облика; уме да
анализира
компликованије
905
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Наставн
а тема
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Циљеви садржаји
комуницира
ње;
5. Оспособљава
ње ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;

основни
варијетете.
2.CJK.1.1.5.
Правилно склапа
реченицу;
разликује
синтаксичке
јединице;
разликује активне
и пасивне
реченице; уме да
анализира
једноставније
реченице грађене
по основним
моделима и
проширене
прилошким
одредбама.

Исходи
средњи
појам говорног
чина; разуме појам
деиксе. Познаје
одлике варијетета
српског језика
насталих на основу
медијума и оних
који су условљени
социјално и
функционално.
2.CJK.2.1.5.
Користи се свим
синтаксичким
могућностима
српског језика;
разликује безличне
и личне реченице;
анализира реченице
грађене по
различитим
моделима; има
шира знања о
синтагми;
препознаје основне
врсте зависних
предикатских
реченица (типични
случајеви); зна
основно о
напоредним
односима,
конгруенцији и
негацији; разликује
врсте независних
предикатских
реченица; разуме
појам елипсе; има
основна знања о
употреби падежа и
глаголских облика.

напредни
реченице
грађене по
различитим
моделима;
познаје
специјалне
независне
реченице;
познаје
различита
решења у вези с
конгруенцијом.
2.CJK.3.1.5. Има
основна знања о
речницима и
структури
речничког
чланка.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема
5. Језикправопи
с

Циљеви садржаји
1. Проширивањ
еи
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљава
ње за
ефикасно
комуницира
ње;
5. Оспособљава
ње ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;

Исходи
основни
средњи
2.CJK.1.1.2.
2.CJK.2.1.1. Има
Разликује
шира знања о
књижевни
језику уопште (која
(стандардни) језик су битна својства
од дијалекта; зна
језика); препознаје
основне податке о јединице и појаве
дијалектима
које припадају
српског језика;
различитим
има правилан став језичким
према свом
нивоима/подсистем
дијалекту и
има; има основна
другим
знања о писму
дијалектима
уопште; има
српског језика и
основна знања о
према оба
правопису уопште
изговора српског
(етимолошки –
књижевног језика фонолошки
(поштује свој и
правопис;
друге дијалекте
граматичка –
српског језика и
логичка
има потребу да
интерпункција;
чува свој
графема – слово);
дијалекат;
има основна знања
подједнако цени
о језицима у свету
оба изговора
(језичка сродност,
српског
језички типови,
књижевног језика језичке
– екавски и
универзалије).
(и)јекавски); има
Разуме основне
потребу да учи,
принципе вођења
чува и негује
дијалога; разуме
књижевни језик;
појам говорног
познаје најважније чина; разуме појам
граматике и
деиксе. Познаје
нормативне
одлике варијетета
приручнике и уме српског језика
да се њима
насталих на основу
користи; зна
медијума и оних
основне податке о који су условљени
месту српског
социјално и
језика међу
функционално.
другим
индоевропским и
словенским
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напредни
2.CJK.3.1.2. При
подели речи на
слогове позива
се на правила;
акцентује
једноставније
примере.
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

6.
Култура
изражав
ања

1.
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Проширивањ
еи
продубљива
ње знања о
српском
књижевном
језику;
2. Развијање и
неговање
језичке
културе,
поштовање
правила
књижевног
(стандардног
) језика у
усмeном и
писаном
изражавању;
3. Подстицање
ученика на
усавршавање
говорења,
писања и
читања, као
и неговање
културе
дијалога;
4. Оспособљава
ње за
ефикасно

основни
језицима; има
основна знања о
развоју
књижевног језика,
писма и правописа
код Срба.

2.CJK.1.3.1.
Говори
разговетно,
поштујући
ортоепска правила
књижевног језика;
примењује
књижевнојезичку
акцентуацију или
упоређује свој
акценат са
књижевним и
труди се да је с
њим усклади;
течно и
разговетно чита
наглас књижевне
и неуметничке
текстове;
изражајно чита и
казује лакше
књижевноуметнич
ке текстове; у
званичним
ситуацијама
говори о
једноставнијим
темама из области
језика,
књижевности и
културе користећи

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.2.3.1. Говори
у званичним
ситуацијама, јавно
и пред већим
аудиторијумом о
темама из области
језика,
књижевности и
културе, користећи
се књижевним
језиком и
одговарајућом
терминологијом;
учествује у јавним
разговорима са
више учесника;
процењује
слушаоца односно
аудиторијум и
обликује свој говор
према његовим
потребама и
могућностима; има
потребу и навику
да развија
сопствену говорну
културу; с пажњом
и разумевањем
слуша теже
излагање (нпр.
Предавање) с

2.СЈК.3.3.2.
Излаже (у
званичним
ситуацијама,
јавно и пред
већим
аудиторијумом)
и пише о темама
из области
језика,
књижевности и
културе; има
развијене
говорничке
(ораторске)
вештине;
претпоставља
различите
ставове
аудиторијума и у
складу с тим
проблематизује
поједине
садржаје;
препознаје и
анализира
вербалну и
невербалну
реакцију
саговорника
односно
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји
комуницира
ње;
5. Оспособљава
ње ученика
да користе
стручну
литературу и
језичке
приручнике;
6. Продубљива
ње и
проширивањ
е знања о
српској и
светској
књижевност
и;
7. Оспособљава
ње за
интерпретац
ију
књижевних
текстова;
8. Унапређива
ње
књижевних
знања и
читалачких
вештина;
9. Упознавање
и
проучавање
репрезентати
вних дела
српске и
опште
књижевност
и,
књижевних
жанрова,
књижевноис
торијских
појава и
процеса у

основни
се коректним
језичким изразом
(тј. Говори течно,
без замуцкивања,
поштапалица,
превеликих пауза
и лажних
почетака,
осмишљавајући
реченицу унапред)
и одговарајућом
основном
терминологијом
науке о језику и
науке о
књижевности,
прилагођавајући
приликама,
ситуацији,
саговорнику и
теми вербална и
невербална
језичка средства
(држање, мимику,
гестикулацију);
говори уз
презентацију; има
културу слушања
туђег излагања; у
стању је да с
пажњом и
разумевањем
слуша излагање
средње тежине
(нпр. Предавање)
с темом из језика,
књижевности и
културе;
приликом
слушања неког
излагања уме да
хвата белешке.
2.CJK.1.3.2.

Исходи
средњи
темом из језика,
књижевности и
културе; слуша
критички,
процењујући
говорникову
аргументацију и
објективност.
2.CJK.2.3.2.
Саставља
сложенији
говорени и писани
текст (из језика,
књижевности или
слободна тема)
користећи се
описом,
приповедањем и
излагањем
(експозицијом); у
говореној или
писаној расправи
прецизно износи
своје идеје и
образлаже свој
став; труди се да
говори и пише
занимљиво,
правећи прикладне
дигресије и
бирајући
занимљиве детаље
и одговарајуће
примере; уочава
поенту и излаже је
на прикладан
начин; прецизно
износи свој
доживљај и утиске
поводом
књижевног или
другог уметничког
дела; сажето
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напредни
аудиторијума и
томе
прилагођава свој
говор;
слушајући
говорника,
процењује
садржину и
форму његовог
говора и начин
говорења.
2.CJK.3.3.3.
Композиционо и
логички складно
пише стручни
текст на теме из
књижевности и
језика, као и
новински
чланак.
2.CJK.3.3.5.
Продубљено
критички
промишља
сложенији текст:
процењује
колико
сложенији
експозиторни
текст успешно
преноси
информације
публици којој је
намењен,
уочавајући које
информације
недостају;
издваја доказну
грађу на којој
аутор
аргументативног
текста заснива
909
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Наставн
а тема

910

Циљеви садржаји
књижевност
и;
10. Унапређива
ње знања о
сопственој
култури и
културама
других
народа;
11. Развијање
хуманистичк
ог и
књижевног
образовања и
васпитања на
најбољим
делима
српске и
светске
културне
баштине;
12. Упућивање
ученика на
истраживачк
и и критички
однос према
књижевност
и;
13. Обезбеђивањ
е
функционалн
их знања из
теорије и
историје
књижевност
и;
14. Развијање
трајног
интересовањ
а за нова
сазнања.

Исходи
основни
средњи
Говорећи и
препричава
пишући о некој
сложенији
теми (из језика,
књижевни текст и
књижевности или резимира
слободна тема),
сложенији
јасно структурира књижевни и
казивање и
неуметнички текст
повезује његове
на теме непосредно
делове на
везане за градиво;
одговарајући
пише извештај и
начин; разликује
реферат;
битно од небитног примењује
и држи се основне правописну норму
теме; саставља
у случајевима
једноставнији
предвиђеним
говорени и писани програмом.
текст користећи се
описом,
2.СЈК.2.3.3. Има
приповедањем и
способност и
излагањем
навику да у
(експозицијом);
различите сврхе
уме укратко да
(информисање,
опише своја
учење, лични
осећања и
развој, естетски
доживљај
доживљај, забава...)
књижевног или
чита теже текстове
другог
(књижевноуметнич
уметничког дела;
ке текстове,
сажето
стручне и
препричава
научнопопуларне
једноставнији
текстове из области
књижевноуметнич науке о језику и
ки текст и издваја књижевности,
његове важне или текстове из
занимљиве
медија); има
делове; резимира
изграђен читалачки
једноставнији
укус својствен
књижевни и
културном и
неуметнички
образованом
текст.
човеку; примењује
сложене стратегије
2.CJK.1.3.3. У
читања; бира
расправи или
стратегију читања

напредни
своје ставове и
одређује
средства којима
их износи;
запажа ауторове
грешке у
закључивању и
сл.
2.CJK.3.3.6.
Процењује
стилске
поступке у
књижевном и
неуметничком
тексту; пореди
стилске
поступке у два
сложена текста
(или више њих);
тумачи њихову
улогу у
остваривању
естетских и
значењских
одлика
наведених врста
текстова.
2.CJK.3.3.7.
Изграђује свест
о себи као
читаоцу –
развија
читалачку
ауторефлексију
(разуме улогу
читања у
сопственом
развоју; има
развијену,
критичку свест о
својим
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

Исходи
основни
средњи
размени мишљења која одговара сврси
на теме из
читања.
књижевности,
језика и културе
2.СЈК.2.3.4. Разуме
уме у кратким
сложенији
цртама да изнесе и књижевни и
образложи идеју
неуметнички текст:
или став за који се препознаје његову
залаже, говори
сврху; проналази
одмерено, ослања експлицитне и
се на аргументе, у имплицитне
стању је да чује
информације;
туђе мишљење и
издваја
да га узме у обзир информације према
приликом своје
задатом
аргументације;
критеријуму;
пише
издваја главне
једноставнији
идеје; прати развој
аргументативни
одређене идеје;
текст на теме из
пореди
књижевности,
информације и
језика и културе.
идеје из двају или
више текстова да
2.СЈК.1.3.4.
би разумео
Користи оба
одговарајући
писма, дајући
значењски или
предност
стилски аспект
ћирилици;
према задатом
примењује
критеријуму;
основна
анализира и тумачи
правописна
оне системе
правила у
мотивације који се
фреквентним
у књижевном делу
примерима и уме
јављају при
да се служи
обликовању
школским
(карактеризацији)
издањем
ликова и изградњи
Правописа; у
догађаја (због
писању издваја
бољег и потпунијег
делове текста, даје разумевања
наслове и
значења
поднаслове, уме
књижевног дела);
да цитира и
тумачи (на нивоу
парафразира;
разумевања)
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напредни
читалачким
способностима...
).
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Школски програм 2019.-2023.године
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни
саставља
матурски рад
поштујући
правила израде
стручног рада
(употребљава
фусноте и
саставља садржај
и библиографију);
саставља писмо –
приватно и
службено,
биографију (CV),
молбу, жалбу,
захтев, оглас; зна
да попуни
различите
формуларе и
обрасце.
2.CJK.1.3.5. Има
способност и
навику да у
различите сврхе
(информисање,
учење, лични
развој, естетски
доживљај,
забава...) чита
текстове средње
тежине
(књижевноуметни
чке текстове,
стручне и
научнопопуларне
текстове из
области науке о
језику и
књижевности,
текстове из
медија3);
примењује
предложене

912

Исходи
средњи
текстове
ослањајући се на
други
текст/текстове.

напредни

2.CJK.2.3.5.
Критички
промишља
сложенији
књижевни и
неуметнички текст:
раздваја објективну
чињеницу од
ауторове
интерпретације;
процењује да ли је
аутор текста
неутралан или
ангажован односно
пристрастан, и
образлаже своју
процену; разликује
експлицитне и
имплицитне
ауторове ставове;
аргументовано
вреднује да ли
аутор сложенијег
експозиторног или
аргументативног
текста погодног за
обраду градива из
језика и
књижевности
износи све
потребне
информације и да
ли даје довољне и
веродостојне
доказе за то што
тврди.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни
стратегије читања.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.3.6.
Разуме књижевни
и неуметнички
текст средње
сложености:
препознаје
њихову сврху,
проналази
експлицитне и
имплицитне
информације,
издваја главне
идеје текста;
прати развој
одређене идеје у
тексту; пореди
основне
информације и
идеје из двају или
више текстова.
2.CJK.1.3.7.
Критички
промишља
књижевни и
неуметнички
текст средње
сложености:
разликује
објективну/веродо
стојну чињеницу
од ауторове
интерпретације;
процењује (и то
образлаже) да ли
аутор
неуметничког
текста износи све
потребне
информације и да
ли даје довољне и
веродостојне
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни
доказе за то што
тврди; процењује
да ли је аутор
текста неутралан
или ангажован
односно
пристрастан, и
образлаже своју
процену;
препознаје говор
мржње,
дискриминације,
бирократски језик,
и има изграђен
негативан став
према њима; уме у
једноставним
примерима да
понуди
алтернативу
бирократском
језику.

Исходи
средњи

напредни

2.CJK.1.3.8.
Препознаје
структуру,
различите
елементе, стилске
одлике
(експресивност,
сликовитост,
метафоричност)
књижевног и
неуметничког
текста; препознаје
конотативно
значење речи у
датом контексту и
разуме сврху
конотативног
значења у
књижевном и
неуметничком
914
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји

основни
тексту; одређује
значење непознате
речи на основу
контекста и
творбеног модела;
разуме значај
читања за
богаћење
лексичког фонда.

Исходи
средњи

напредни

6.2.2. Енглески језик ( први страни језик )
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Енглески језик
ВИ или ТО (СШ)
Први
групни
70
2
српски језик, историја, географија
Компетенција за целоживотно учење;
Комуникација; Рад с подацима и
информацијама; Дигитална компетенција
Решавање проблема; Сарадња;
Естетичка компетенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика;
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и
критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење,
селекцију и синтезу информација;
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на
отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика.
овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик
користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у
усменом и писаном облику.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Задаци:
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено
да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;
продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да
страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања (током
студија, у будућем послу или даљем образовању);
стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше
поређења у односу на сопсвену стварност;
буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из
других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и
самостално, учење другог и трећег страног језика;
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
Наставн
а тема
1. Meetin
g
people

2. At a
party
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Исходи
основни
средњи
напредни
2.СТ.1.1.3.
2.СТ.2.1.1. Разуме
2.СТ.3.3.1. Активно
Схвата општи суштину и битне
учествује у
смисао
појединости порука,
формалним и
информације упутстава и
неформалним
или краћих
обавештења о темама
разговорима/дискуси
монолошких
из свакодневног
јама о
излагања у
живота и делатности.
општим и стручним
образовном и 2.СТ.2.3.1. Започиње,
темама, с једним или
јавном
води и завршава
више саговорника.
контексту.
једноставан разговор и 2.СТ.3.3.2.
2.СТ.1.3.3.
укључује се у
Размењује ставове и
Тражи и даје
дискусију на
мишљења уз
једноставне
теме како од личног
изношење детаљних
информације, интереса, тако и оне о
објашњења,
у приватном, свакодневном животу. аргумената и
јавном и
коментара.
образовном
контексту
Оспособљава 2.СТ.1.2.4.
2.СТ.2.2.5. Проналази
2.СТ.3.3.2.
ње ученика
Уочава
специфичне
Размењује ставове и
за
потребне
појединости у дужем
мишљења уз
разумевање
детаље у
тексту са претежно
изношење детаљних
прочитаних
текстовима из сложеним
објашњења,
текстова.
свакодневног структурама, у комe се аргумената и
Оспособљава живота
износе мишљења,
коментара.
ње ученика
(натписи на
аргументи и критике
2.СТ.3.3.3.
за кратко
јавним
(нпр. новински чланци Методично и јасно
монолошко
местима,
и стручни текстови).
излаже о
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
Циљеви садржаји
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји
излагање на
страном
језику.

основни
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и
сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
3. Shoppi Оспособљава 2. СТ.1.1.4.
Схвата
ng and ње ученика
смисао
fashio да користе
медије као
прилагођеног
n
изворе
аудио и видео
информација записа у вези
и
с темама из
развијају
свакодневног
критичко
живота
мишљење у
(стандардни
вези са
говор,
њима;
разговетни
Оспособљава изговор и
ње ученика
спор ритам
за
излагања).
разумевање
2.СТ.1.2.5.
прочитаних
Разуме кратке
текстова;
адаптиране
Oспособљава одломке
ње ученика
књижевних
за
дела, и друге
разумевање
поједностављ
усменог
ене текстове
говора,
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог и
других

Исходи
средњи
2.СТ.2.3.4. Описује или
препричава стварне
или измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
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напредни
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.

2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме
се износе ставови на
теме из друштвеног
или професионалног
живота.
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
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Наставн
а тема

Циљеви садржаји

4. A day
in the
life of
my
family

Оспособљава
ње ученика
за писање
краћих
текстова
различитог
садржаја;
оспособљава
ње
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

5. Hangi
ng out

Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
да преводи,
сажима и
препричава
садржај

918

основни
народа.
2.СТ.1.4.2.
Пише
приватно
писмо о
аспектима из
свакодневног
живота (нпр.
описује људе,
догађаје,
места,
осећања).
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
2. СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.3.4.
Описује
блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,

Исходи
средњи

напредни

2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству,
дескриптивне и
наративне текстове о
разноврсним темама из
области личних
интересовања и
искустава.
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и разумљив
текст у коме су
правопис,
интерпункција и
организација углавном
добри.

2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима.
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне и
разумљиве текстове,
доследно
примењујући језичка
правила, правила
организације текста
и правописну норму.

2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости разговора
или расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и јавном
контексту.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.
2.СТ.2.5.1. Користи

2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости значајне
за разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом у
којој се износе
лични ставови једног
или више
са/говорника, у
приватном,
образовном, јавном
и професионалном
контексту.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

Циљеви садржаји
краћих
усмених и
писаних
текстова

6. In
town

оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

7. At
home

Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у

основни
активности,
догађаје).
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.
2. СТ.1.1.4.
Схвата
смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези
с темама из
свакодневног
живота

Исходи
средњи
речи и изразе који му
омогућавају успешну
комуникацију у
предвидивим/свакодне
вним ситуацијама,
актуелним догађајима
и сл.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама
из свог окружења или
струке.
2.СТ.2.3.6. Извештава
о догађају, разговору
или садржају нпр.
књиге, филма и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих
језичких структура.

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
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напредни
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.
2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама из
нпр. новинског
чланка,
документарног
програма, дискусија,
излагања и вести
(препричава,
резимира, преводи).
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни репертоар
граматичких
структура и активно
користи све
уобичајене
граматичке
структуре.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
919
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Наставн
а тема

8. Gettin
g
aroun
d

9. What’
s the
weathe
r like?

920

Циљеви садржаји
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

основни
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и
спор ритам
излагања).
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.
Оспособљава 2.СТ.1.4.4.
ње ученика
Пише
за писање
једноставне
краћих
текстове
текстова
према
различитог
моделу, уз
садржаја;
помоћ
оспособљава илустрација,
ње ученика
табела, слика,
за учешће у
графикона,
дијалогу на
детаљних
страном
упутстава.
језику и
2.СТ.1.4.5.
размену
Преводи или
краћих
интерпретира
писаних
информације
порука.
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.
Оспособљава
ње ученика
да користе
медије као
изворе
информација
и

2.СТ.1.3.5.
Излаже већ
припремљену
кратку
презентацију
о блиским
темама.

Исходи
средњи
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.

2.СТ.2.4.4. Пише
кратке, једноставне
есеје о различитим
темама из личног
искуства, приватног,
образовног и јавног
контекста.
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима) у
вези са кратким и/или
једноставним текстом
из познатих области
који чита или слуша.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама
из свог окружења или
струке.
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи

напредни
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.

2.СТ.3.4.4. Пише
есеје, користећи
информације из
различитих извора и
нуди аргументована
решења у вези с
одређеним
питањима; јасно и
детаљно исказује
став, осећање,
мишљење или
реакцију.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
информације из
дужих и сложенијих
текстова из
различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује,
систематизује и сл.).
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставн
а тема

10. As
time
passes
by

Циљеви садржаји
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
да преводи,
сажима и
препричава
садржај
краћих
усмених и
писаних
текстова

основни
2.СТ.1.3.7.
Излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези са
културом и
традицијом
свог и других
народа.

2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог и
других
народа.
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

Исходи
средњи
своје мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима) у
вези са кратким и/или
једноставним текстом
из познатих области
који чита или слуша.
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напредни
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове и
монолошки изражава
мишљење у вези са
културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
информације из
дужих и сложенијих
текстова из
различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује,
систематизује и сл.).

921

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Енглески језик
ВИ и ТО (СШ)
Други
групни
70
2
српски језик, историја, географија,
уметност, психологија
Компетенција за целоживотно учење;
Комуникација; Рад с подацима и
информацијама; Дигитална компетенција
Решавање проблема; Сарадња; Одговорно
учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика;
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и
критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење,
селекцију и синтезу информација;
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на
отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика.
овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик
користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у
усменом и писаном облику.
Задаци:
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено
да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;
продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да
страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања (током
студија, у будућем послу или даљем образовању);
стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше
поређења у односу на сопсвену стварност;
буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из
других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и
самостално, учење другог и трећег страног језика;
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
1.
Introducti
on

2. School
and
education

3. Human
Relations

Исходи
основни
средњи
2.СТ.1.1.3.
2.СТ.2.1.1. Разуме
Схвата општи суштину и битне
смисао
појединости порука,
информације упутстава и
или краћих
обавештења о темама
монолошких из свакодневног
излагања у
живота и делатности.
образовном и 2.СТ.2.3.1. Започиње,
јавном
води и завршава
контексту.
једноставан разговор и
2.СТ.1.3.3.
укључује се у
Тражи и даје дискусију на
једноставне
теме како од личног
информације, интереса, тако и оне о
у приватном, свакодневном животу.
јавном и
образовном
контексту
Оспособљава 2.СТ.1.2.4.
2.СТ.2.2.5. Проналази
ње ученика
Уочава
специфичне
за
потребне
појединости у дужем
разумевање
детаље у
тексту са претежно
прочитаних
текстовима из сложеним
текстова.
свакодневног структурама, у комe се
Оспособљава живота
износе мишљења,
ње ученика
(натписи на
аргументи и критике
за кратко
јавним
(нпр. новински чланци
монолошко
местима,
и стручни текстови).
излагање на
упутства о
2.СТ.2.3.4. Описује
страном
руковању,
или препричава
језику.
етикете на
стварне или
производима, измишљене догађаје,
јеловник и
осећања, искуства.
сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
Оспособљава 2. СТ.1.1.4.
2.СТ.2.1.4. Разуме
ње ученика
Схвата
суштину аутентичног
Циљеви садржаји
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.
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напредни
2.СТ.3.3.1. Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дискус
ијама о
општим и стручним
темама, с једним или
више саговорника.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.

2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
923
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Наставна
тема

4. All the
world’s a
stage
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Исходи
основни
средњи
смисао
тонског записа (аудио
прилагођеног и видео запис) о
аудио и видео познатим темама,
записа у вези представљених јасно и
с темама из
стандардним језиком.
свакодневног 2.СТ.2.2.5. Проналази
живота
специфичне
(стандардни
појединости у дужем
говор,
тексту са претежно
разговетни
сложеним
изговор и
структурама, у коме се
спор ритам
износе мишљења,
излагања).
аргументи и критике
2.СТ.1.2.5.
(нпр. новински чланци
Разуме кратке и стручни текстови).
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
Оспособљава 2.СТ.1.4.2.
2.СТ.2.4.3. Пише,
ње ученика
Пише
према упутству,
за писање
приватно
дескриптивне и
краћих
писмо о
наративне текстове о
текстова
аспектима из разноврсним темама из
различитог
свакодневног области личних
садржаја;
живота (нпр. интересовања и
оспособљава описује људе, искустава.
ње
догађаје,
2.СТ.2.5.4. Пише
ученика за
места,
прегледан и разумљив
учешће у
осећања).
текст у коме су
дијалогу на
2.СТ.1.5.1.
правопис,
страном
Користи
интерпункција и
језику и
задовољавају организација углавном
Циљеви садржаји
да користе
медије као
изворе
информација
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Oспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора,

напредни
видео запис у коме
се износе ставови на
теме из друштвеног
или професионалног
живота.
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.

2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима.
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне и
разумљиве текстове,
доследно
примењујући језичка
правила, правила
организације текста
и правописну норму.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

5. The
world of
teenagers

Циљеви садржаји
размену
краћих
писаних
порука.

основни
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
Оспособљава 2. СТ.1.1.3.
ње ученика
Схвата општи
за кратко
смисао
монолошко
информације
излагање;
или краћих
Оспособљава монолошких
ње ученика
излагања у
за
образовном и
разумевање
јавном
прочитаних
контексту.
текстова;
2.СТ.1.3.4.
Оспособљава Описује
ње ученика
блиско
да преводи,
окружење
сажима и
(особе,
препричава
предмете,
садржај
места,
краћих
активности,
усмених и
догађаје).
писаних
2.СТ.1.5.1.
текстова
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у

Исходи
средњи

напредни

добри.

2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости разговора
или расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и јавном
контексту.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.
2.СТ.2.5.1. Користи
речи и изразе који му
омогућавају успешну
комуникацију у
предвидивим/свакодне
вним ситуацијама,
актуелним догађајима
и сл.
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2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости
значајне за разговор
или расправу са
сложеном
аргументацијом у
којој се износе
лични ставови
једног или више
саговорника, у
приватном,
образовном, јавном
и професионалном
контексту.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
925
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Наставна
тема

6. News
and Views

7. War
and Peace
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Циљеви садржаји

основни
свакодневним
ситуацијама.
Оспособљава 2. СТ.1.1.4.
ње ученика
Схвата
да користе
смисао
медије као
прилагођеног
изворе
аудио и видео
информација записа у вези
и
с темама из
развијају
свакодневног
критичко
живота
мишљење у
(стандардни
вези са
говор,
њима;
разговетни
Оспособљава изговор и
ње ученика
спор ритам
за учешће у
излагања).
дијалогу на
2.СТ.1.5.2.
страном
Саставља
језику и
кратке,
размену
разумљиве
краћих
реченице
писаних
користећи
порука
једноставне
језичке
структуре.
Оспособљава
ње
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у

2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других

Исходи
средњи

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.6. Извештава
о догађају, разговору
или садржају нпр.
књиге, филма и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих
језичких структура.

2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране књижевне
текстове и
прилагођене текстове
који се односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и других
народа.
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и

напредни
течно, прецизно и
детаљно.
2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме
се износе ставови на
теме из друштвеног
или професионалног
живота.
2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама из
нпр. новинског
чланка,
документарног
програма, дискусија,
излагања и вести
(препричава,
резимира, преводи).
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и активно
користи све
уобичајене
граматичке
структуре.
2.СТ.3.2.6. Разуме
одломке
оригиналних
књижевних дела и
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

8. Human
Solidarity

Оспособљава
ње ученика
за писање
краћих
текстова
различитог
садржаја;
оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

основни
народа.
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.

Исходи
средњи
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.

2.СТ.1.4.4.
Пише
једноставне
текстове
према
моделу, уз
помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

2.СТ.2.4.4. Пише
кратке, једноставне
есеје о различитим
темама из личног
искуства, приватног,
образовног и јавног
контекста.
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима) у
вези са кратким и/или
једноставним текстом
из познатих области
који чита или слуша.

9. There’s Оспособљава 2.СТ.1.3.5.
Излаже већ
always the ње ученика
да користе
припремљену
weather
медије као
кратку
изворе
презентацију
информација о блиским
и
темама.
развијају
2.СТ.1.3.7.
критичко
Излаже
мишљење у
једноставне,
вези са
блиске

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама
из свог окружења или
струке.
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
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напредни
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.
2.СТ.3.4.4. Пише
есеје, користећи
информације из
различитих извора и
нуди аргументована
решења у вези с
одређеним
питањима; јасно и
детаљно исказује
став, осећање,
мишљење или
реакцију.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
информације из
дужих и сложенијих
текстова из
различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује,
систематизује и сл.).
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
927
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Наставна
тема

10. The
American
past

12. Time
Cannot
Spoil
What
Men Can
Make
928

Циљеви садржаји
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
да преводи,
сажима и
препричава
садржај
краћих
усмених и
писаних
текстова

основни
садржаје у
вези са
културом и
традицијом
свог и других
народа.

2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.
Оспособљава 2.СТ.1.2.4.
ње ученика
Уочава
да користе
потребне
медије као
детаље у
изворе
текстовима из
информација свакодневног

Исходи
средњи
других народа.

напредни
слушалаца.
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове и
монолошки
изражава мишљење
у вези са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима) у
вези са кратким и/или
једноставним текстом
из познатих области
који чита или слуша.

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
информације из
дужих и сложенијих
текстова из
различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује,
систематизује и сл.).

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у комe се

2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;

13. Art
and
Artists

Оспособљава
ње
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

основни
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и
сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
2.СТ.1.3.7.
Излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези са
културом и
традицијом
свог и других
народа.

Исходи
средњи
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
стварне или
измишљене догађаје,
осећања, искуства.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих
језичких структура.
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напредни
коментара.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове и
монолошки
изражава мишљење
у вези са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и активно
користи све
уобичајене
граматичке
структуре.
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
14. People Оспособљава 2. СТ.1.1.4.
Схвата
and places ње ученика
за
смисао
разумевање
прилагођеног
усменог
аудио и видео
говора;
записа у вези
Оспособљава с темама из
ње ученика
свакодневног
за учешће у
живота
дијалогу на
(стандардни
страном
говор,
језику и
разговетни
размену
изговор и
краћих
спор ритам
писаних
излагања).
порука.
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.
Оспособљава
2.СТ.1.3.5.
15.
Излаже већ
Discoverie ње
ученика за
припремљену
s
разумевање
кратку
прочитаних
презентацију
930

Исходи
средњи

напредни

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.

2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама
из свог окружења или
струке.

2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
текстова;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука;
Оспособљава
ње ученика
да користе
медије као
изворе
информација
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;

основни
о блиским
темама.
2.СТ.1.3.7.
Излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези са
културом и
традицијом
свог и других
народа.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Исходи
средњи
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

напредни
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове и
монолошки
изражава мишљење
у вези са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Енглески језик
ВИ или ТО (СШ)
Трећи
групни
70
2
српски језик, историја, географија, уметност
и музика
Компетенција за целоживотно учење;
Комуникација; Рад с подацима и
информацијама; Дигитална компетенција
Решавање проблема; Сарадња; Одговорно
учешће у демократском друштву;
Одговоран однос према здрављу;
Естетичка компетенција

Циљ:
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Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика;
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и
критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење,
селекцију и синтезу информација;
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на
отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика.
овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик
користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у
усменом и писаном облику.
Задаци:
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено
да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;
продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да
страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања (током
студија, у будућем послу или даљем образовању);
стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше
поређења у односу на сопсвену стварност;
буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из
других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и
самостално, учење другог и трећег страног језика;
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци

Наставна
тема
1.
Introducti
on
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Циљеви садржаји
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих

Исходи
основни
средњи
2.СТ.1.1.3.
2.СТ.2.1.1. Разуме
Схвата општи суштину и битне
смисао
појединости порука,
информације упутстава и
или краћих
обавештења о темама
монолошких из свакодневног
излагања у
живота и делатности.
образовном и 2.СТ.2.3.1. Започиње,
јавном
води и завршава
контексту.
једноставан разговор и
2.СТ.1.3.3.
укључује се у
Тражи и даје дискусију на
једноставне
теме како од личног
информације, интереса, тако и оне о

напредни
2.СТ.3.3.1. Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дискус
ијама о
општим и стручним
темама, с једним или
више саговорника.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
писаних
порука.

2.
Travelling
Around
the World

Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова.
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање на
страном
језику.

3.
Education

Оспособљава
ње ученика
да користе
медије као
изворе
информација
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање

основни
у приватном,
јавном и
образовном
контексту
2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и
сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
2. СТ.1.1.4.
Схвата
смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези
с темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и
спор ритам
излагања).
2.СТ.1.2.5.

Исходи
средњи
свакодневном животу.

напредни
аргумената и
коментара.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у комe се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
стварне или
измишљене догађаје,
осећања, искуства.

2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци

2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме
се износе ставови на
теме из друштвеног
или професионалног
живота.
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
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Наставна
тема

4.
Problems
of Today

5.
Generatio
934

Исходи
основни
средњи
Разуме кратке и стручни текстови).
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
Оспособљава 2.СТ.1.4.2.
2.СТ.2.4.3. Пише,
ње ученика
Пише
према упутству,
за писање
приватно
дескриптивне и
краћих
писмо о
наративне текстове о
текстова
аспектима из разноврсним темама из
различитог
свакодневног области личних
садржаја;
живота (нпр. интересовања и
оспособљава описује људе, искустава.
ње
догађаје,
2.СТ.2.5.4. Пише
ученика за
места,
прегледан и разумљив
учешће у
осећања).
текст у коме су
дијалогу на
2.СТ.1.5.1.
правопис,
страном
Користи
интерпункција и
језику и
задовољавају организација углавном
размену
ћи број
добри.
краћих
фреквентних
писаних
речи и израза
порука.
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
Оспособљава 2. СТ.1.1.3.
2.СТ.2.1.2. Разуме
ње ученика
Схвата општи суштину и битне
Циљеви садржаји
прочитаних
текстова;
Oспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора,

напредни

2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима.
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне и
разумљиве текстове,
доследно
примењујући језичка
правила, правила
организације текста
и правописну норму.

2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
n gap

6. Better
eating –
Better
health

Циљеви садржаји
за кратко
монолошко
излагање;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
да преводи,
сажима и
препричава
садржај
краћих
усмених и
писаних
текстова

основни
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.3.4.
Описује
блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,
активности,
догађаје).
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневним
ситуацијама.
Оспособљава 2. СТ.1.1.4.
ње ученика
Схвата
да користе
смисао
медије као
прилагођеног
изворе
аудио и видео
информација записа у вези
и
с темама из
развијају
свакодневног
критичко
живота
мишљење у
(стандардни
вези са
говор,
њима;
разговетни

Исходи
средњи
појединости разговора
или расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и јавном
контексту.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.
2.СТ.2.5.1. Користи
речи и изразе који му
омогућавају успешну
комуникацију у
предвидивим/свакодне
вним ситуацијама,
актуелним догађајима
и сл.

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.6. Извештава
о догађају, разговору
или садржају нпр.
књиге, филма и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно
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напредни
значајне за разговор
или расправу са
сложеном
аргументацијом у
којој се износе
лични ставови
једног или више
саговорника, у
приватном,
образовном, јавном
и професионалном
контексту.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.
2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме
се износе ставови на
теме из друштвеног
или професионалног
живота.
2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама из
нпр. новинског
чланка,
935
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Исходи
средњи
разуме и користи већи
број сложенијих
језичких структура.

Наставна
тема

Циљеви садржаји
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука

7.
Discoveri
ng and
Inventions

Оспособљава
ње
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за учешће у
дијалогу на
страном
језику и
размену
краћих
писаних
порука.

2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене текстове
који се
односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.

2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране књижевне
текстове и
прилагођене текстове
који се односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и других
народа.
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио
и видео запис) о
познатим темама,
представљених јасно и
стандардним језиком.
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став, уверења,
очекивања, искуства,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у разговору.

8. Books,
films and
Music

Оспособљава
ње ученика
да користе
медије као

2.СТ.1.3.5.
Излаже већ
припремљену
кратку

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама
из свог окружења или

936

основни
изговор и
спор ритам
излагања).
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.

напредни
документарног
програма, дискусија,
излагања и вести
(препричава,
резимира, преводи).
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и активно
користи све
уобичајене
граматичке
структуре.
2.СТ.3.2.6. Разуме
одломке
оригиналних
књижевних дела и
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа.
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му омогућавају
да се изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
изворе
информација
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљава
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање
Оспособљава
9.
Memorabl ње ученика
да користе
e dates
медије као
изворе
информација
и
развијају
критичко
мишљење у
вези са
њима;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
усменог
говора;

10.

основни
презентацију
о блиским
темама.
2.СТ.1.3.7.
Излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези са
културом и
традицијом
свог и других
народа.

2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и
сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.
Оспособљава 2.СТ.1.2.5.

Исходи
средњи
струке.
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

напредни
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове и
монолошки
изражава мишљење
у вези са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне
појединости у дужем
тексту са претежно
сложеним
структурама, у комe се
износе мишљења,
аргументи и критике
(нпр. новински чланци
и стручни текстови).
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
стварне или
измишљене догађаје,
осећања, искуства.

2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.3.3.
Методично и јасно
излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште
износећи предности
и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара
на питања
слушалаца.

2.СТ.2.2.5. Проналази

2.СТ.3.2.5. Разуме
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Наставна
тема
Heritage
and
Culture

Циљеви садржаји
ње ученика
за кратко
монолошко
излагање;
Оспособљава
ње ученика
за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљава
ње ученика
да преводи,
сажима и
препричава
садржај
краћих
усмених и
писаних
текстова

Исходи
основни
средњи
Разуме кратке специфичне
адаптиране
појединости у дужем
одломке
тексту са претежно
књижевних
сложеним
дела, и друге структурама, у коме се
поједностављ износе мишљења,
ене текстове
аргументи и критике
који се
(нпр. новински чланци
односе на
и стручни текстови).
цивилизацијс 2.СТ.2.4.5. Пише
ке тековине,
извештај или
културу и
прослеђује вести
обичаје свог
(преводи,
и других
интерпретира,
народа.
резимира, сажима) у
2.СТ.1.4.5.
вези са кратким и/или
Преводи или једноставним текстом
интерпретира из познатих области
информације који чита или слуша.
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Циљ:
938

напредни
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама
у коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
информације из
дужих и сложенијих
текстова из
различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује,
систематизује и сл.).

Енглески језик
ВИ или ТО (СШ)
Четврти
групни
64
2
српски језик, историја, географија,
психологија
Компетенција за целоживотно учење;
Комуникација; Рад с подацима и
информацијама; Дигитална компетенција
Решавање проблема; Сарадња; Одговорно
учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика;
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и
критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење,
селекцију и синтезу информација;
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на
отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика.
овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик
користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у
усменом и писаном облику.
Задаци:
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено
да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;
продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да
страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања (током
студија, у будућем послу или даљем образовању);
стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше
поређења у односу на сопсвену стварност;
буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из
других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и
самостално, учење другог и трећег страног језика;
Начини провере: усмено испитивање; израда домаћих задатака; писмене вежбе и задаци

Наставна
тема

1.
Introduction

Циљеви садржаји
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљавањ
е ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику
и размену
краћих
писаних
порука.

основни
2.СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације, у
приватном,
јавном и
образовном
контексту

Исходи
средњи
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и обавештења о
темама из свакодневног
живота и делатности.
2.СТ.2.3.1. Започиње,
води и завршава
једноставан разговор и
укључује се у дискусију
на
теме како од личног
интереса, тако и оне о
свакодневном животу.
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напредни

2.СТ.3.3.1. Активно
учествује у формалним
и неформалним
разговорима/дискусија
ма о
општим и стручним
темама, с једним или
више саговорника.
2.СТ.3.3.2. Размењује
ставове и мишљења уз
изношење детаљних
објашњења, аргумената
и коментара.
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

2. Pre-Unit

Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
прочитаних
текстова.
Оспособљавањ
е ученика за
кратко
монолошко
излагање на
страном
језику.

3. All our
Todays and
Tomorrows

Оспособљавањ
е ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у
вези са њима;
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Oспособљавањ
е ученика за
разумевање
усменог
говора,

4. Love

Оспособљавањ
е ученика за
писање краћих

940

основни
2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке поруке,
изјаве, упутства
или питања.
2. СТ.1.1.4.
Схвата смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези с
темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и спор
ритам
излагања).
2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављен
е текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.
2.СТ.1.4.2.
Пише приватно
писмо о

Исходи
средњи

напредни

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне појединости
у дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe се
износе мишљења,
аргументи и критике (нпр.
новински чланци и
стручни текстови).
2.СТ.2.3.4. Описује или
препричава стварне или
измишљене догађаје,
осећања, искуства.

2.СТ.3.3.2. Размењује
ставове и мишљења уз
изношење детаљних
објашњења, аргумената
и коментара.
2.СТ.3.3.3. Методично
и јасно излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште износећи
предности и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара на
питања слушалаца.

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио и
видео запис) о познатим
темама, представљених
јасно и стандардним
језиком.
2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне појединости
у дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике (нпр.
новински чланци и
стручни текстови).

2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме се
износе ставови на теме
из друштвеног или
професионалног
живота.
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама у
коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.

2.СТ.2.4.3. Пише, према
упутству, дескриптивне и
наративне текстове о

2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
текстова
различитог
садржаја;
оспособљавањ
е
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику
и размену
краћих
писаних
порука.

5. There’s no
place like
home

Оспособљавањ
е ученика за
кратко
монолошко
излагање;
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљавањ
е ученика да
преводи,
сажима и
препричава
садржај краћих
усмених и
писаних
текстова

основни
аспектима из
свакодневног
живота (нпр.
описује људе,
догађаје, места,
осећања).
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавајући
број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативни
х функција у
свакодневним
ситуацијама.
2. СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.3.4.
Описује блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,
активности,
догађаје).
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавајући
број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативни
х функција у
свакодневним
ситуацијама.

Исходи
средњи

напредни

разноврсним темама из
области личних
интересовања и
искустава.
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и разумљив
текст у коме су правопис,
интерпункција и
организација углавном
добри.

стварним или
измишљеним
догађајима.
2.СТ.3.5.4. Пише јасне,
прегледне и разумљиве
текстове, доследно
примењујући језичка
правила, правила
организације текста и
правописну норму.

2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости разговора
или расправе између двоје
или више са/говорника у
приватном, образовном и
јавном контексту.
2.СТ.2.3.2. Износи лични
став, уверења, очекивања,
искуства, планове као и
коментаре о мишљењима
других учесника у
разговору.
2.СТ.2.5.1. Користи речи
и изразе који му
омогућавају успешну
комуникацију у
предвидивим/свакодневн
им ситуацијама,
актуелним догађајима и
сл.

2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости значајне за
разговор или расправу
са сложеном
аргументацијом у којој
се износе лични
ставови једног или
више саговорника, у
приватном,
образовном, јавном и
професионалном
контексту.
2.СТ.3.3.3. Методично
и јасно излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште износећи
предности и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара на
питања слушалаца.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи, израза
и идиома, који му
омогућавају да се
изражава јасно, течно,
прецизно и детаљно.
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

6. They
make the
news

Оспособљавањ
е ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у
вези са њима;
Оспособљавањ
е ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику
и размену
краћих
писаних
порука;
Оспособљавањ
е ученика за
кратко
монолошко
излагање;

7. United in
the common
goal

Оспособљавањ
е
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљавањ
е ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику
и размену
краћих
писаних

942

основни
2. СТ.1.1.4.
Схвата смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези с
темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и спор
ритам
излагања).
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације, у
приватном,
јавном и
образовном
контексту.
2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и сл.).
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације, у
приватном,
јавном и

Исходи
средњи

напредни

2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио и
видео запис) о познатим
темама, представљених
јасно и стандардним
језиком.
2.СТ.2.3.6. Извештава о
догађају, разговору или
садржају нпр. књиге,
филма и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих језичких
структура.

2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио и
видео запис у коме се
износе ставови на теме
из друштвеног или
професионалног
живота.
2.СТ.3.3.4. Извештава о
информацијама из нпр.
новинског чланка,
документарног
програма, дискусија,
излагања и вести
(препричава, резимира,
преводи).
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни репертоар
граматичких структура
и активно користи све
уобичајене граматичке
структуре.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне појединости
у дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике (нпр.
новински чланци и
стручни текстови).
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину аутентичног
тонског записа (аудио и
видео запис) о познатим
темама, представљених
јасно и стандардним
језиком.
2.СТ.2.3.2. Износи лични
став, уверења, очекивања,
искуства, планове као и
коментаре о мишљењима
других учесника у

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама у
коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта. 2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз изношење
детаљних објашњења,
аргумената и
коментара.
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи, израза
и идиома, који му
омогућавају да се
изражава јасно, течно,
прецизно и детаљно.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
порука.

8. Life is not
a free lunch

Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
усменог
говора;
Оспособљавањ
е ученика за
кратко
монолошко
излагање;
Оспособљавањ
е
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;

9. The world
of today

Оспособљавањ
е ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у
вези са њима;
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
усменог
говора;

10. Brave
new world

Оспособљавањ
е ученика за
кратко
монолошко
излагање;
Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;

основни
образовном
контексту.
2.СТ.1.3.5.
Излаже већ
припремљену
кратку
презентацију о
блиским
темама.
2.СТ.1.2.2.
Проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима
(нпр. огласи,
брошуре,
обавештења,
кратке
новинске
вести).
2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(натписи на
јавним
местима,
упутства о
руковању,
етикете на
производима,
јеловник и сл.).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке поруке,
изјаве, упутства
или питања.
2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављен
е текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,

Исходи
средњи

напредни

разговору.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ
припремљену
презентацију о темама из
свог окружења или
струке.
2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих речи
на основу контекста који
му је близак.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих језичких
структура.

2.СТ.3.3.3. Методично
и јасно излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште износећи
предности и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара на
питања слушалаца.
2.СТ.3.2.1. Препознаје
тему и схвата садржај
разноврсних текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте читања.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне појединости
у дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe се
износе мишљења,
аргументи и критике (нпр.
новински чланци и
стручни текстови).
2.СТ.2.3.4. Описује или
препричава стварне или
измишљене догађаје,
осећања, искуства.

2.СТ.3.3.2. Размењује
ставове и мишљења уз
изношење детаљних
објашњења, аргумената
и коментара.
2.СТ.3.3.3. Методично
и јасно излаже о
разноврсним темама;
објашњава своје
становиште износећи
предности и недостатке
различитих тачака
гледишта и одговара на
питања слушалаца.

2.СТ.2.2.5. Проналази
специфичне појединости
у дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у коме се
износе мишљења,
аргументи и критике (нпр.
новински чланци и
стручни текстови).
2.СТ.2.4.5. Пише извештај
или прослеђује вести

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним темама у
коме аутор износи
нарочите ставове и
гледишта.
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/преводи
садржаје и
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
Оспособљавањ
е ученика да
преводи,
сажима и
препричава
садржај краћих
усмених и
писаних
текстова

11. Technolo
gy and
industry

Оспособљавањ
е ученика за
разумевање
прочитаних
текстова;
Оспособљавањ
е ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у
вези са њима;
Оспособљавањ
е ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику
и размену
краћих
писаних
порука.

основни
културу и
обичаје свог и
других народа.
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.
2. СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке поруке,
изјаве, упутства
или питања.
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавајући
број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативни
х функција у
свакодневним
ситуацијама.

Исходи
средњи
(преводи, интерпретира,
резимира, сажима) у вези
са кратким и/или
једноставним текстом из
познатих области који
чита или слуша.

2.СТ.2.1.3. Разуме
суштину и битне
појединости монолошког
излагања у образовном и
јавном контексту уколико
је излагање јасно и добро
структурирано.
2.СТ.2.3.2. Износи лични
став, уверења, очекивања,
искуства, планове као и
коментаре о мишљењима
других учесника у
разговору.
2.СТ.2.5.2. Правилно
разуме и користи већи
број сложенијих језичких
структура.

напредни
информације из дужих
и сложенијих текстова
из различитих области
које чита или слуша
(нпр. препричава,
описује, систематизује
и сл.).

2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости значајне за
разговор или расправу
са сложеном
аргументацијом у којој
се износе лични
ставови једног или
више са/говорника, у
приватном,
образовном, јавном и
професионалном
контексту.
2.СТ.3.3.4. Извештава о
информацијама из нпр.
новинског чланка,
документарног
програма, дискусија,
излагања и вести
(препричава, резимира,
преводи).
2.СТ.3.5.1. Разуме и
користи разноврстан
репертоар речи, израза
и идиома, који му
омогућавају да се
изражава јасно, течно,
прецизно и детаљно.

6.2.3. Италијански језик ( други страни језик )
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
944

Италијански језик
Музички извођач класичне музике
Музички сарадник - теоретичар
I
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6.Програми наставних предмета-средња школа
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни рад
70
2
српски језик, енглески језик, историја,
уметност и музика, социологија,
информатика, географија, веронаука
компетенција за учење, одговорно учешће
у демократском друштву, естетичка
кометенција, комуникација, одговоран
однос према околини, одговоран однос
према здрављу, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву, рад са
подацима и информацијама, решавање
проблема, сарадња, дигитална кометенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за
самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази
кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски
извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу,
уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и
сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да
остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;продубљују и проширују
комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после
завршетка свог образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем
образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и
врше порђења у односу на сопствену стварност; упознају текстове из књижевности
одређеног језика који су погодни за тумачење на страном језику и који омогућавају
интерактивне процесе; буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији
компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме
вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и
да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење и трећег страног језика;
изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. До краја
четвртог разреда ученици треба да савладају други страни језик до нивоа А2+,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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односно Б1 уколико се ради о страном језику који ученици настављају да уче у средњој
школи пошто су га већ учили у основној школи.
Начини провере: усмена провера, писмене вежбе, писмени задаци (по један у сваком
полугодишту), тест, писмене провере до 15 минута, домаћи задаци, квиз, role-play,
пројекат, презентација, плакат, пано, дискусија

Наста
вна
тема
1.
Studio
l’italia
no

Специфични
циљеви садржаји
Obiettivi
comunicativi:
- salutare e
congedarsi
- presentarsi
- chiedere e
dire il
nome e la
provenienz
a
- presentare
due
persone
- dare il
numero di
telefono
Competenze
pragmatiche:
- fare lo
spelling di
una parola
- fare
domande
durante la
lezione
(situazioni
in classe)
- preparare
un elenco
dei numeri
di telefono
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Исходи
Основни ниво
Слушање
2.СТ.1.1.4.
Уз
наставникову
помоћ, разуме
смисао
једноставног
разговора са
темом
представљања,
упознавања,
кратак
телефонски
разговор у ком
се траже и дају
једноставне
информације.
Читање
2.СТ.1.2.1. Уз
наставникову
помоћ, разуме
општи смисао
једноставних
краћих
текстова у вези
с темом
упознавања и
представљања.

Средњи ниво

Напредни ниво

Слушање
2.СТ.1.1.4.
Разуме смисао
једноставног
разговора са темом
представљања,
упознавања, кратак
телефонски
разговор у ком се
траже и дају
једноставне
информације.

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора са темом
представљања,
упознавања, кратак
телефонски
разговор у ком се
траже и дају
једноставне
информације.

Читање
2.СТ.1.2.1. Разуме
општи смисао
једноставних краћих
текстова у вези с
темом упознавања и
представљања.
Разуме, ослањајући
се на контекст,
једноставне
рекламне плакате у
којима преовлађују
фреквентне речи и
интернационализми.

Читање
2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
dei
compagni
di corso
Competenze
linguistiche:
Lessico:
formule di saluto;
le nazionalità;
l’alfabeto; i
numeri da 0 a 20
Grammatica:
i pronomi soggetto
(io, tu, lui, lei, Lei)
i verbi chiamarsi,
essere e avere
(forme singolari)
gli articoli
determinativi (il,
la)
gli aggettivi di
nazionalità
la concordanza tra
soggetto e
aggettivo (forma
singolare)
gli interrogativi
come, di dove, che
cosa?
La preposizione di
Fonetica:
I suoni [tʃ] e [k]
Culture a
confronto
Associare le
immagini all’Italia
Strategie per
imparare

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Говор
2.СТ.1.3.1. Уз
помоћ модела
успева да
оствари
друштвени
контакт (нпр.
поздрављање,
представљање,
захваљивање,
опраштање).

Говор
2.СТ.1.3.1. Уме да
оствари друштвени
контакт (нпр.
поздрављање,
представљање,
захваљивање,
опраштање).

Говор
2.СТ.2.3.1.
Започиње, води и
завршава
једноставан
разговор на тему
упознавања.

Писање
2.СТ.1.4.3. Уз
помоћ датог
модела,
попуњава
образац/упитн
ик, наводећи
личне податке
(телефонски
именик)

Писање
2.СТ.1.4.3.
Попуњава
образац/упитник,
наводећи личне
податке (телефонски
именик)

Писање
2.СТ.2.4.1. Пише
исправно већину
познате лексике и
неке непознате речи
у којима се јављају
исте групе
гласова/графема.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје и
уѕ помоћ
наставника
користи
задовољавајућ
и број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативн
их функција у
свакодневним
ситуацијама.

Знање о језику
2.СТ.1.5.1. Користи
задовољавајући број
фреквентних речи и
израза које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативних
функција у
свакодневним
ситуацијама.

Знање о језику
2.СТ.2.5.5.
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
приликом
упознавања.
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

L’italiano nel tuo
quotidiano
Quali sensi ti
aiutano di più ad
imparare?
2.
Obiettivi
Incontr comunicativi:
- chiedere a
i
qualcuno
come sta e
rispondere
alla stessa
domanda
- ringraziare
- chiedere e
dare
informazio
ni sul
lavoro e la
residenza
- indicare le
lingue
conosciute
- dire la
propria età
Competenze
pragmatiche:
- scrivere un
annuncio
per fare
uno
scambio
linguistico
- compilare
un modulo
con dati
personali
Competenze

948

Слушање
2.СТ.1.1.4.
Препознаје
основне
интонацијске
схеме.
Уз
наставникову
помоћ, разуме
смисао
једноставног
разговора са
темом
представљања,
упознавања.

Слушање
2.СТ.1.1.4.
Разуме смисао
једноставног
разговора са темом
представљања и
упознавања (место
становања,
занимање, страни
језици које неко
говори)

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора са темом
представљања и
упознавања.

Читање
2.СТ.1.2.2.
Разликује
различите
врсте текстова.
Уз
наставникову
помоћ,
проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима
(огласи у
којима се
траже/нуде
часови страног
језика).

Читање
2.СТ.1.2.2. Уз
повремену помоћ
наставника
проналази потребне
информације у
једноставним
текстовима (огласи).

Читање
2.СТ.1.2.2.
Самостално
роналази потребне
информације у
једноставним
текстовима (огласи).
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
linguistiche:
Lessico:
- le formule
di saluto
- le
professioni
- i paesi e le
lingue
- i numeri da
21 a 100
Grammatica:
- i verbi
regolari
- della prima
coniugazio
ne (-are)
- i verbi fare
e stare
- gli articoli
determinati
vi (forma
singolare)
- gli articoli
indetermin
ativi (un,
uno,
- una, un’)
- i sostantivi
in –ista
- le
preposizion
i di luogo
a, in e la
- preposizion
e causale
per
- la
negazione
non
- gli
interrogativ
i Che...?,

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника,
препознаје и
даје
једноставне
информације, у
приватном,
јавном и
образовном
контексту
(место
становања,
занимање и
радно место,
језици које
говори)
Писање
2.СТ.1.4.3. Уз
помоћ датог
модела,
попуњава
образац
наводећи
личне податке
(име, презиме,
град,
занимање,
страни језици)

Говор
2.СТ.1.3.3. Тражи и
даје једноставне
информације, у
приватном, јавном и
образовном
контексту (место
становања,
занимање и радно
место,језици које
говори)

Говор
2.СТ.1.3.3.
Самостално тражи и
даје једноставне
информације, у
приватном, јавном и
образовном
контексту (место
становања,
занимање и радно
место,језици које
говори).

Писање
2.СТ.1.4.3.
Попуњава образац
наводећи личне
податке (име,
презиме, град,
занимање, стране
језике).

Писање
2.СТ.1.4.3.
Попуњава образац,
наводећи личне
податке (име,
презиме, град,
занимање, стране
језике).Уме да
једноставно
образложи разлог
учења страног
језика.

2.СТ.1.4.4. Пише
једноставне
текстове према
моделу, уз помоћ
илустрација и
детаљних упутстава,
уз мале измене
података из текста
модела.
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2.СТ.1.4.4. Пише
једноставне
текстове према
моделу, уз помоћ
илустрација и
детаљних упутстава,
уз измену неколико
података из текста
модела или
самостално додаје
неку информацију
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
Dove?,
Perché?
Fonetica: i suoni
[ʤ] e [g]
Culture a
confronto
- i modi di
salutarsi e i
gesti
- i numeri e
la fortuna
Strategie per
imparare
- i tuoi
obiettivi
- il tuo
programma
di studi
- imparare
con
succcesso

3. Un Obiettivi
caffè,
comunicativi:
- ordinare e
per
pagare al
favore!
bar
- offrire
qualcosa a
qualcuno
- chiedere il
conto
- leggere un
menù
semplice
- leggere
testi su e
parlare di
abitudini
950

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје
ограничен број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
разумевање
основних
комуникативн
их функција у
свакодневним
ситуацијама.

Знање о језику
2.СТ.1.5.1. Уз помоћ
наставника користи
задовољавајући број
фреквентних речи и
израза које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативних
функција у
свакодневним
ситуацијама.

Слушање
2.СТ.1.1.2.
Препознаје
контекст краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
(у бар,
ресторану).

Слушање
2.СТ.1.1.2. Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције између
двоје или више
са/говорника у
јавном контексту
(бар, ресторан).

Напредни ниво
које нема у примеру.
Знање о језику
2.СТ.1.5.1. Користи
задовољавајући број
фреквентних речи и
израза које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативних
функција у
свакодневним
ситуацијама.

Слушање
2.СТ.1.1.2. Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције између
двоје или више
са/говорника у
јавном контексту
(бар, ресторан).
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

живота и делатности
(ситуација у
бару/ресторану,
храна, пиће).

legate alla
colazione
Competenze
pragmatiche
-

fare un
sondaggio
sulle
preferenze
e le
abitudini
dei
compagni
diclasse
legate alla
colazione e
produrre
le relative
statistiche
Competenze
linguistiche
Lessico:
- le bevande
e gli snack
- alcuni cibi
- alcuni
verbi che
- esprimono
volontà
(vorrei,
preferire)
Grammatica:
- i verbi
regolari
- della
seconda e
terza
coniugazio
ne
- (-ere, -ire)

Напредни ниво

Читање
2.СТ.1.2.4.
Препознаје
форму
ценовника и
јеловника у
бару/ресторану
.

Читање
2.СТ.1.2.4. Уочава
потребне детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(јеловник,
ценовник).

Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника
даје
једноставне
информације у
јавном
контексту
(наручује у
бару).

Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
повремену помоћ
наставника, тражи и
даје једноставне
информације у
јавном контексту
(пита саговорника
шта жели да
једе/пије, наручује у
бару, пита за цену,
тражи рачун,
изражава укус).

2.СТ.1.1.3.
Уз помоћ
наставника
схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и

2.СТ.1.1.3.
Уз повремену помоћ
наставника схвата
општи смисао
информације или
краћих монолошких
излагања у
образовном и јавном
контексту (нпр.
краћа монолошка
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Читање
2.СТ.1.2.5. Разуме
поједностављене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других
народа (навике
Италијана у
исхрани).
Говор
2.СТ.1.3.3.
Самостално тражи и
даје једноставне
информације у
јавном контексту
(пита саговорника
шта жели да
једе/пије, наручује у
бару, пита за цену,
тражи рачун,
изражава укус).
2.СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и јавном
контексту (нпр.
краћа монолошка
излагања о
951
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
-

la
concordanz
a tra
- sostantivo
e aggettivo
(forma
- singolare)
- i sostantivi
(forme
- plurali)
- gli articoli
determinati
vi
- (forme
plurali)
- il verbo
irregolare
- bere
- le
preposizion
i con e
senza
Fonetica: i suoni
[tʃ] e [ʤ]
Culture a
confronto
la cultura del caffè
in Italia
Strategie per
imparare
il tuo stile di
apprendimento:
cosa
ti fa assimilare
meglio le
informazioni e le
regole
grammaticali?

952

Исходи
Основни ниво
јавном
контексту
(нпр. краћа
монолошка
излагања о
обичајима
везаним за
празнике)
Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кључне
речи кратке
поруке,
јеловника или
ценовника у
бару.

Средњи ниво
излагања о
обичајима везаним
за празнике)

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
детаљна упутства
пише кратке
белешкe и
једноставне порукe
(нпр. саставља
јеловник/ценовник
за бар, пише кратке
поруке везане за
доручак у бару)
Знање о
Знање о језику
2.СТ.1.5.1.
језику
2.СТ.1.5.1.
Уз повремени
Препознаје и
наставников
уз помоћ
подстицај користи
наставника
задовољавајући број
користи
фреквентних речи и
најфреквентниј израза везаних за
е речи које се
храну, пиће,
односе на
наручује у бару или
храну и пиће.
ресторану, пита за
цену,тражи рачун.

Напредни ниво
обичајима везаним
за празнике)

Писање
2.СТ.1.4.1. Пише
кратке белешкe и
једноставне порукe
(нпр. саставља
јеловник/ценовник
за бар, пише кратке
поруке везане за
ситуације у бару).
Знање о језику
2.СТ.1.5.1.
Углавном
самостално користи
фреквентне речи и
израза везаних за
храну, пиће,
наручује у бару или
ресторану, пита за
цену,тражи рачун.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Специфични
циљеви садржаји

Наста
вна
тема
4. Tutti Obiettivi
i santi comunicativi:
- chiedere e
giorni
dire l’ora
- parlare
della vita
quotidiana
- riferire
eventi in
ordine
cronologic
o
- esprimere
preferenze
- parlare di
attività
svolte nel
fine
settimana
- indicare la
frequenza
Competenze
pragmatiche
- scrivere un
breve post
per un
forum su
Internet sul
fine
settimana
- trovare la
persona
ideale con
cui
trascorrere
il sabato
sera
Competenze
linguistiche
Lessico:
- l’ora
- i verbi

Исходи
Основни ниво
Слушање
2.СТ.1.1.1. Уз
помоћ
наставника
разуме
основни
смисао
кратких
обавештења
која се
саопштавају
разговетно и
полако
(информације
о времену)

Читање
2.СТ.1.2.1.Уз
помоћ
наставника,
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у вези
с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми (форум
на интернету
на тему
слободног

Средњи ниво

Напредни ниво

Слушање
2.СТ.1.1.1. Разуме
краћа обавештења
која се саопштавају
разговетно и
полако
(информације о
времену).

Слушање
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину и битне
појединости
аутентичног тонског
записа о познатим
темама,
представљених
јасно и стандaрдним
језиком (занимање,
радно место, радно
време, слободне
време).

2.СТ.2.1.4. Уз малу
помоћ наставника
разуме суштину и
битне појединости
аутентичног тонског
записа о познатим
темама,
представљених
јасно и стандaрдним
језиком (занимање,
радно место, радно
време, слободно
време)
Читање
2.СТ.2.2.1. Уз
подстицај
наставника разуме
општи смисао и
релевантне
информације у
текстовима о
блиским
темама из
образовног и јавног
контекста (посао,
слободно време)
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Читање
2.СТ.2.2.1. Разуме
општи смисао и
релевантне
информације у
текстовима о
блиским темама из
образовног и јавног
контекста (посао,
слободно време)
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
riferiti ad
azioni
quotidiane
- i momenti
della
giornata
- i giorni
della
settimana
- alcune
indicazioni
di tempo
- alcune
attività del
tempo
libero
Grammatica:
- i verbi
riflessivi
- il verbo
piacere +
infinito
- i verbi
giocare,
andare e
uscire
- i pronomi
indiretti
(mi, ti,
gli…)
- le
preposizion
i a e da +
articolo
determinati
vo
- le
espressioni
di tempo
dalle…
alle…

954

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

времена
викендом)

Говор
2.СТ.1.3.3.
Уз помоћ
наставника
тражи и даје
једноставне
информације о
времену.

Говор
2.СТ.1.3.4. Уз
повремени
подстицај
наставника описује
блиско окружење
(свакодневне
активности).

Говор
2.СТ.1.3.4.
Самостално описује
блиско окружење
(свакодневне
активности).

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кључне
речи на тему
слобоног
времена у
поруци на
форуму на
Интернету.

Писање
2.СТ.1.4.4. Уз
наставников
подстицај пише
једноставне
текстове према
моделу, уз помоћ
слика или детаљних
упутстава (порука
на форуму на тему
слободног времена).

Писање
2.СТ.1.4.4.
Самостално пише
једноставне
текстове према
моделу, уз помоћ
слика или детаљних
упутстава (порука
на форуму на тему
слободног времена).

2.СТ.1.4.3.
Попуњава
образац/упитник,
наводећи личне
податке (анкета о
интересовањима,
радном времену и
слободном времену
потенцијалних
гостију у бару који
треба да отвори).

2.СТ.2.4.5.
На основу података
добијених из анкете
и уз помоћ дате
шеме, осмишљава
рекламни плакат за
отварање новог бара
(садржи име и лого
локала, мени, радно
време, посебне
понуде,
организоване
догађаје).
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
-

l’interrogat
ivo Chi?

Fonetica: i suoni
[kw] e [gw]; le
consonanti doppie
Culture a
confronto
Indovina chi viene
a pranzo…
(occasioni di
incontro in
famiglia)

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје и
уз помоћ
наставника
користи
најфреквентниј
е речи које се
односе на
информације о
времену и
свакодневне
активности.

Знање о језику
2.СТ.1.5.1.
Уз повремени
наставников
подстицај користи
задовољавајући број
фреквентних речи и
израза везаних за
информације о
времену и
свакодневним
активностима на
послу и у слободно
време, изражава
(не)допадање.

Знање о језику
2.СТ.1.5.1.
Самостално користи
фреквентне речи и
израза везаних за
информације о
времену и
свакодневним
активностима на
послу и у слободно
време, изражава
(не)допадање.

Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
помоћ
наставника
разуме
суштину
једноставних
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота
(упутства за
сналажење у
простору,
телефонски
разговор
приликом
резервације у
ресторану).

Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота (упутства за
сналажење у
простору,
телефонски
разговор приликом
резервације у
ресторану).

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота (упутства за
сналажење у
простору,
телефонски
разговор приликом
резервације у
ресторану).

Strategie per
imparare
Imparare il lessico
5.
Obiettivi
Usciam comunicativi:
- prenotare
o
un tavolo
insieme
al
?
ristorante
- comprende
re una
breve
indicazione
stradale
- chiedere la
strada
- leggere un
menù
- ordinare e
chiedere il
conto al
ristorante
- esprimere
le proprie
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји

-

preferenze
in materia
di cibo
condivider
eo
contestare
un’opinion
e

Competenze
pragmatiche
- scegliere
un
ristorante
per una
cena in
compagnia
Competenze
linguistiche
Lessico:
- gli
aggettivi
più comuni
per
descrivere
un
ristorante
- alcune
ricette
italiane
- alcune
espressioni
di luogo
Grammatica:
- i verbi
sapere e
potere
- il verbo
piacere +
sostantivo;
- le
956

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Читање
2.СТ.1.2.1.
Уз помоћ
наставника
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у вези
с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми.

Читање
2.СТ.3.2.1. Уз
подстицај
наставника
препознаје тему и
схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте
читања (skimming,
scanning)

Читање
2.СТ.3.2.1.
Самостално
препознаје тему и
схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте
читања (skimming,
scanning)

2.СТ.2.2.2. Уз
подстицај
наставника открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.
Говор
2.СТ.2.3.1. Уз
повремени
подстицај
наставника
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор на теме од
личног интереса
(води кратак
телефонски
разговор, резервише
сто у ресторану,
тражи и даје
упутства е за
сналажење у
простору,наручује у
ресторану, тражи
рачун, изражава
жаљење)

2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.

Говор
2.СТ.1.3.6.
Преноси
кратке поруке,
изјаве,
упутства или
питања (тражи
и даје упутства
е за сналажење
у
простору,нару
чује у
ресторану,
тражи рачун,
изражава
жаљење)

Говор
2.СТ.2.3.1.
Углавном
самостално
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор на
теме од личног
интереса (води
кратак телефонски
разговор, резервише
сто у ресторану,
тражи и даје
упутства е за
сналажење у
простору, наручује у
ресторану, тражи
рачун, изражава
жаљење).
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кључне
речи за давање
упутстава за
сналажење у
простору (смер
кретања).

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
повремени
подстицај
наставника пише
кратке и једноставне
порукe са
упутствима ѕа
сналажење у
простору.

Писање
2.СТ.1.4.1.
Самостално пише
кратке и једноставне
порукe са
упутствима ѕа
сналажење у
простору.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје и
уз помоћ
наставника
користи
најфреквентниј
е речи које се
односе на
информације
за сналажење у
простору.

Знање о језику
2.СТ.1.5.2. Уз
повремени
подстицај
наставника саставља
кратке, разумљиве
реченице користећи
једноставне језичке
структуре.

Знање о језику
2.СТ.1.5.2.
Самостално
саставља кратке,
разумљиве реченице
користећи
једноставне језичке
структуре.

Слушање
2.СТ.1.1.2. Уз
помоћ
наставника
схвата смисао
краће спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном
контексту.

Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и
обавештења о
темама
из свакодневног
живота и

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и
обавештења о
темама
из свакодневног
живота и
делатности.

preposizion
i in e a
Fonetica: le frasi
interrogative e
enunciative
Culture a
confronto
- cosa si fa e
cosa non si
fa al
ristorante
Strategie per
imparare
dedurre il
significato di
parole sconosciute

6. E tu, Obiettivi
cosa
comunicativi:
- raccontare
hai
attività ed
fatto?
eventi
passati
- riferire
eventi in
rodine
cronologic
o
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Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
Competenze
pragmatiche:
- scrivere un
biglietto
d’auguri
Competenze
linguistiche:
Lessico:
- alcune
espressioni
legate alla
vita
quotidiana
- alcune
espressioni
di tempo
(ieri, la
- settimana
scorsa…)
- i mesi e la
data;
- gli auguri
Grammatica:
- il passato
prossimo
- l’uso degli
ausiliari
essere e
avere
- alcuni
connettivi
(allora,
prima, poi)
- l’avverbio
fa
- gli
interrogativ
i Quando?,
Chi?, Con
chi?

958

Исходи
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

делатности.

Читање
2.СТ.1.2.1. Уз
помоћ
наставника
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у вези
с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми.

Читање
2.СТ.2.2.3. Уз
повремени
подстицај разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.

Читање
2.СТ.2.2.3. Разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.

Говор
2.СТ.1.3.4. Уз
помоћ
наставника
описује блиско
окружење
(прошле
догађаје и
активности).

Говор
2.СТ.2.3.4. Уз
повремени
подстицај
наставника описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Говор
2.СТ.2.3.4.
Самостално описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кратке
порукe
(рођенданска
честитка ).

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
подстицај
наставника пише
кратке белешкe и
једноставне порукe
(честитке за
рођендан, склапање

Писање
2.СТ.1.4.1.
Самостално пише
кратке белешкe и
једноставне порукe
(честитке за
рођендан, склапање
брака, дипломски,
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наста
вна
тема

Специфични
циљеви садржаји
Fonetica: i suoni
[sk] e [ʃ]
Culture a
confronto
fare e ricevere
regali
Strategie per
imparare
tu e la grammatica

Исходи
Основни ниво

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје и
уз помоћ
наставника
користи
најфреквентниј
е речи које се
односе на
информације о
свакодневним
активностима.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Средњи ниво

Напредни ниво

брака, дипломски,
рођење детета).

рођење детета).

Знање о језику
2.СТ.2.5.1. Уз
повремени
подстицај
наставника користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свакод
невним ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Знање о језику
2.СТ.2.5.1.
Углавном
самостално користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свакод
невним ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Италијански језик
Музички извођач класичне музике
Музички сарадник - теоретичар
II
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни рад
70
2
српски језик, енглески језик, историја,
уметност и музика, социологија,
информатика, географија, веронаука
компетенција за учење, одговорно учешће
у демократском друштву, естетичка
кометенција, комуникација, одговоран
однос према околини, одговоран однос
према здрављу, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву, рад са
подацима и информацијама, решавање
проблема, сарадња, дигитална кометенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

959

Школски програм 2019.-2023.године
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за
самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази
кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски
извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу,
уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и
сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да
остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;продубљују и проширују
комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после
завршетка свог образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем
образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и
врше порђења у односу на сопствену стварност; упознају текстове из књижевности
одређеног језика који су погодни за тумачење на страном језику и који омогућавају
интерактивне процесе; буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији
компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме
вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и
да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење и трећег страног језика;
изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. До краја
четвртог разреда ученици треба да савладају други страни језик до нивоа А2+,
односно Б1 уколико се ради о страном језику који ученици настављају да уче у средњој
школи пошто су га већ учили у основној школи.
Начини провере: усмена провера, писмене вежбе, писмени задаци (по један у сваком
полугодишту), тест, писмене провере до 15 минута, домаћи задаци, квиз, role-play,
пројекат, презентација, плакат, пано, дискусија

Настав
на тема
1.
Usciam
o
insieme
?

960

Специфични
циљеви садржаји
Obiettivi
comunicativi:
- prenotare
un tavolo al
ristorante
- comprende
re una
breve
indicazione
stradale

Основни ниво
Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
помоћ
наставника
разуме
суштину
једноставних
упутстава и
обавештења о
темама из

Исходи
Средњи ниво
Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
упутстава и
обавештења о
темама из

Напредни ниво
Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота (упутства за
сналажење у

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
- chiedere la
strada
- leggere un
menù
- ordinare e
chiedere il
conto al
ristorante
- esprimere
le proprie
preferenze
in materia
di cibo
- condividere
o
contestare
un’opinion
e
Competenze
pragmatiche
- scegliere
un
ristorante
per una
cena in
compagnia
Competenze
linguistiche
Lessico:
- gli
aggettivi
più comuni
per
descrivere
un
ristorante
- alcune
ricette
italiane
- alcune
espressioni

Основни ниво
свакодневног
живота
(упутства за
сналажење у
простору,
телефонски
разговор
приликом
резервације у
ресторану).
Читање
2.СТ.1.2.1.
Уз помоћ
наставника
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у
вези с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми.

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

свакодневног
живота (упутства за
сналажење у
простору,
телефонски
разговор приликом
резервације у
ресторану).

простору,
телефонски
разговор приликом
резервације у
ресторану).

Читање
2.СТ.3.2.1. Уз
подстицај
наставника
препознаје тему и
схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте
читања (skimming,
scanning)

Читање
2.СТ.3.2.1.
Самостално
препознаје тему и
схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте
читања (skimming,
scanning)

2.СТ.2.2.2. Уз
подстицај
наставника открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.
Говор
Говор
2.СТ.1.3.6.
2.СТ.2.3.1. Уз
Преноси
повремени
кратке поруке, подстицај
изјаве,
наставника
упутства или
започиње, води и
питања (тражи завршава
и даје упутства једноставан
е за сналажење разговор на теме од
у
личног интереса
простору,нару (води кратак
чује у
телефонски
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2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.
Говор
2.СТ.2.3.1.
Углавном
самостално
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор на
теме од личног
интереса (води
кратак телефонски
разговор, резервише
961
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Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
di luogo
Grammatica:
- i verbi
sapere e
potere
- il verbo
piacere +
sostantivo;
- le
preposizion
i in e a
Fonetica: le frasi
interrogative e
enunciative
Culture a
confronto
- cosa si fa e
cosa non si
fa al
ristorante
Strategie per
imparare
dedurre il
significato di
parole sconosciute

2. E tu,
cosa hai
fatto?

962

Obiettivi
comunicativi:
- raccontare
attività ed
eventi
passati

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

ресторану,
тражи рачун,
изражава
жаљење)

разговор, резервише
сто у ресторану,
тражи и даје
упутства е за
сналажење у
простору,наручује у
ресторану, тражи
рачун, изражава
жаљење)

сто у ресторану,
тражи и даје
упутства е за
сналажење у
простору, наручује
у ресторану, тражи
рачун, изражава
жаљење).

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кључне
речи за давање
упутстава за
сналажење у
простору
(смер
кретања).

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
повремени
подстицај
наставника пише
кратке и
једноставне порукe
са упутствима ѕа
сналажење у
простору.

Писање
2.СТ.1.4.1.
Самостално пише
кратке и
једноставне порукe
са упутствима ѕа
сналажење у
простору.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Препознаје и
уз помоћ
наставника
користи
најфреквентни
је речи које се
односе на
информације
за сналажење
у простору.

Знање о језику
2.СТ.1.5.2. Уз
повремени
подстицај
наставника
саставља кратке,
разумљиве
реченице користећи
једноставне језичке
структуре.

Знање о језику
2.СТ.1.5.2.
Самостално
саставља кратке,
разумљиве
реченице користећи
једноставне језичке
структуре.

Слушање
2.СТ.1.1.2. Уз
помоћ
наставника
схвата смисао
краће спонтане
интеракције

Слушање
2.СТ.2.1.1. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости порука,

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и
обавештења о
темама из
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Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
- riferire
eventi in
rodine
cronologic
o
Competenze
pragmatiche:
- scrivere un
biglietto
d’auguri
Competenze
linguistiche:
Lessico:
- alcune
espressioni
legate alla
vita
quotidiana
- alcune
espressioni
di tempo
(ieri, la
- settimana
scorsa…)
- i mesi e la
data;
- gli auguri
Grammatica:
- il passato
prossimo
- l’uso degli
ausiliari
essere e
avere
- alcuni
connettivi
(allora,
prima, poi)
- l’avverbio
fa
- gli

Основни ниво
између двоје
или више
са/говорника у
личном
контексту
Читање
2.СТ.1.2.1. Уз
помоћ
наставника
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у
вези с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми.
Говор
2.СТ.1.3.4. Уз
помоћ
наставника
описује блиско
окружење
(прошле
догађаје и
активности).
Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кратке
порукe
(рођенданска
честитка ).

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота и
делатности.
Читање
2.СТ.2.2.3. Уз
повремени
подстицај разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.

свакодневног
живота и
делатности.

Говор
2.СТ.2.3.4. Уз
повремени
подстицај
наставника описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Говор
2.СТ.2.3.4.
Самостално описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
подстицај
наставника пише
кратке белешкe и
једноставне порукe
(честитке за
рођендан, склапање
брака, дипломски,

Писање
2.СТ.1.4.1.
Самостално пише
кратке белешкe и
једноставне порукe
(честитке за
рођендан, склапање
брака, дипломски,
рођење детета).
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Читање
2.СТ.2.2.3. Разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.
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Настав
на тема

3. Che
hobby
hai?

964

Специфични
циљеви Основни ниво
садржаји
interrogativ
i Quando?,
Chi?, Con
Знање о
chi?
језику
2.СТ.1.5.1.
Fonetica: i suoni
Препознаје и
[sk] e [ʃ]
уз помоћ
Culture a
наставника
confronto
користи
fare e ricevere
најфреквентни
regali
је речи које се
односе на
Strategie per
информације о
imparare
свакодневним
tu e la grammatica активност
има.

Obiettivi
comunicativi:
- parlare di
sport e altre
attività per
il
- tempo
libero
- dire che
cosa si sa e
- non si sa
fare
- sostenere
una
conversazi
one
semplice

Слушање
2.СТ.1.1.4. уз
помоћ
наставника
схвата смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези с
темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и спор
ритам
излагања).

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

рођење детета).
Знање о језику
2.СТ.2.5.1. Уз
повремени
подстицај
наставника користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свако
дневним
ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Знање о језику
2.СТ.2.5.1.
Углавном
самостално користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свако
дневним
ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Слушање
2.СТ.2.1.1. Разуме
суштину и битне
појединости порука,
упутстава и
обавештења о
темама из
свакодневног
живота (слободно
време, куповина)

Слушање
2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости
значајне за разговор
са сложеном
аргументацијом у
којoj се износе
лични ставови
једног или више
са/говорника, у
приватном
контексту (хоби и
образложење датог
избора хобија).

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
per fare la
- spesa in un
negozio di
alimentari
o
- al mercato
Competenze
pragmatiche
- fare
acquisti
- organizzare
una cena in
compagnia
Competenze
linguistiche
Lessico:
- le attività
per il
tempo
libero e gli
sport
- i verbi
giocare e
suonare a
confronto
- alcune
espressioni
di
frequenza
(una volta
- al mese…)
- alcuni cibi
- i colori
- le quantità
Grammatica:
- i verbi
potere e
sapere
- la
concordanz
a tra
sostantivo
e aggettivo

Основни ниво
Читање
2.СТ.1.2.1. Уз
помоћ
наставника
разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у
вези с блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернационал
изми
(новинска
вест).

Говор
2.СТ.1.3.1. Уз
помоћ
наставника
уме да оствари
друштвени
контакт
(приликом
куповине
поздравља,
захваљује,
тражи
одређени
производ,пита
за цену).

Исходи
Средњи ниво
Читање
2.СТ.2.2.5. Уз
повремени
подстицај
наставника
проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
се износе аргументи
и статистички
подаци (нпр.
новински чланци са
резултатима
анкете).
2.СТ.2.2.6. Уз
повремену помоћ
наставника разуме
прилагођене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа.
Говор
2.СТ.2.3.1. Уз
повремени
подстицај
наставника
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор приликом
куповине, договора
се око заједничких
активности.
2.СТ.2.3.2. Уз
повремени
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Напредни ниво
Читање
2.СТ.2.2.5.
Самостално
проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
се износе аргументи
и статистички
подаци (нпр.
новински чланци са
резултатима
анкете).
2.СТ.2.2.6. Разуме
прилагођене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа.

Говор
2.СТ.2.3.1.
Самостално
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор приликом
куповине, договора
се око заједничких
активности.
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
965
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Настав
на тема

Специфични
циљеви Основни ниво
садржаји
(forme
- plurali)
- i colori
(aggettivi)
- gli articoli
partitivi
(dei, delle,
degli…)
- i pronomi
diretti
- la particella
pronominal
e ne
- l’interrogat
ivo
Quanto?
Fonetica: i suoni
[ʎ] e [ɲ]
Culture a
confronto
La Notte Bianca
(feste ed eventi in
città)
Strategie per
imparare
ascoltare e capire

Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
помоћ
наставника
пише кратке
белешкe (нпр.
кратак и
једноставан
писак за
куповину).
Знања о
језику
2.СТ.1.5.6.
Користи
неутралан
језички
регистар.
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Исходи
Средњи ниво
подстицај
наставника износи
лични став,
уверења,
очекивања,
искуства, планове
као и коментаре о
мишљењима других
учесника у
разговору.
2.СТ.2.3.7. Уз
повремени
подстицај
наставника излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.
Писање
2.СТ.2.4.1. Уз
повремени
подстицај
наставника пише
белешке или
одговара на поруке,
истичући битне
детаље (договор око
организације
заједничке вечере).
Знања о језику
2.СТ.2.5.5. Уз
повремени
подстицај
наставника
препознаје
формални и
неформални
регистар (приликом
куповине).

Напредни ниво
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Писање
2.СТ.2.4.1. Пише
белешке или
одговара на поруке,
истичући битне
детаље (договор око
организације
заједничке вечере).

Знања о језику
2.СТ.2.5.5.
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и
разлике у култури,
обичајима и
веровањима своје
земље и земље чији
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво
језик учи.

4. Ci
vediam
o?

Obiettivi
comunicativi:
- descrivere
una città o
un
quartiere
- chiedere e
dire dove si
trova
- qualcosa o
qualcuno
- scrivere
un’e-mail
per invitare
un amico a
- casa
propria
- parlare dei
mezzi di
- trasporto
urbano
Competenze
pragmatiche
- programma
re un giro
turistico
nella propria città
Competenze
linguistiche
Lessico:
- le
istituzioni e
gli edifici
- pubblici

Слушање
2.СТ.1.1.1. Уз
помоћ
наставника
разуме само
делове дужег
разговора
уколико се
саопштавају
разговетно и
полако.

Читање
2.СТ.1.2.2.
Проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима
(нпр. име
пошиљаоца и
примаоца
мејла, број
аутобуса који
иде до
одређеног
места).

Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два приватном
контексту
(догововор око
заједничких
активности током
викенда, опис града,
упућивање и
прихватање позива,
распоред дневних
активности).
Читање
2.СТ.2.2.3. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
описе догађаја и
места у личној
преписци (начин
живота и
активности у новом
месту становања ,
позив пријатеља у
посету).
2.СТ.1.2.4. Уз
повремени
подстицај
наставника уочава
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Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два приватном
контексту
(догововор око
заједничких
активности током
викенда, опис града,
упућивање и
прихватање позива,
распоред дневних
активности).

Читање
2.СТ.2.2.3. Разуме
описе догађаја и
места у личној
преписци (начин
живота и
активности у новом
месту становања,
позив пријатеља у
посету).
2.СТ.3.2.1.
Препознаје тему и
схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
967

Школски програм 2019.-2023.године
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
- gli
aggettivi
per
descrivere
- un’abitazio
ne
- alcune
espressioni
di
- luogo
- i mezzi di
trasporto
urbano

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

потребне детаље у
текстовима из
свакодневног
живота (натписи на
јавним местима,
упутства за
сналажење у
простору).
Говор
Говор
2.СТ.1.3.4. Уз
2.СТ.1.3.3. Тражи и
помоћ
даје једноставне
наставника
информације за
описује блиско сналажење у
окружење (уме простору.
Grammatica:
да наброји
- i verbi
неколико
2.СТ.2.3.4. Уз
essere ed
установа у
повремени
esserci a
граду и да
подстицај
confronto
веома
наставника описује
- l’uso di c’è једноставно
или препричава
e ci sono
опише неки
сопствена искуства
- i verbi
део града).
(начин живота у
venire e
новом месту
volere; le
2.СТ.1.3.3. Уз
становања).
- preposizion помоћ
i in e su +
наставника
2.СТ.2.3.5. Уз
articolo
даје
повремени
- determinati једноставне
подстицај
vo
информације
наставника излаже
(упутства за
већ припремљену
Fonetica:
сналажење у
презентацију о
l’intonazione
простору).
темама из свог
окружења
Culture a
(туристичка мапа
confronto
сопственог града).
La piazza (punti di
ritrovo in città)
Писање
Писање
2.СТ.1.4.1. Уз
2.СТ.2.4.2. У
Strategie per
помоћ
приватној преписци,
imparare
наставника
уз повремени
leggere e capire
пише кратке
подстицај
белешкe и
наставника, тражи
једноставне
или преноси
968

Напредни ниво
технике/врсте
читања (адаптирани
текст о навикама
Италијана везаним
за превозна
средства).
Говор
2.СТ.2.3.4.
Самосално описује
или препричава
сопствена искуства
(начин живота у
новом месту
становања).
2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења
(туристичка мапа
сопственог града).

Писање
2.СТ.2.4.2. У
приватној преписци,
тражи или преноси
информације,
упућује позив.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји

5. Il mio Obiettivi
mondo
comunicativi:
- descrivere
persone
- parlare
della
famiglia,
degli amici
e dei vicini
- descrivere
la
situazione
familiare
Competenze
pragmatiche
- descrivere
la
fotografia
di una
famiglia
- progettare
un sito web
- per un

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

порукe
(нпр.упутства
за сналажење
у простору).

информације,
упућује позив.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.4. Уз
помоћ
наставника
пише с
одговарајућом
ортографском
тачношћу
уобичајене
речи које
користи у
говору.
Слушање
2.СТ.1.1.2. Уз
помоћ
наставника
схвата смисао
краће спонтане
интеракције
између два или
више
саговорника у
приватном
контексту
(породица,
суседи).

Знање о језику
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и
разумљив текст у
коме су правопис,
интерпункција и
организација
углавном добри (email).

Знање о језику
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне и
разумљиве
текстове, доследно
примењујући
језичка правила,
правила
организације текста
и правописну норму
(e-mail).

Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
приватном
контексту
(породица, суседи).

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
двоје или више
саговорника у
приватном,
контексту
(породица, суседи).

Читање
2.СТ.1.2.1. Уз
помоћ
наставника
разуме општи
смисао
кратких
делова текста
у вези с

Читање
2.СТ.2.2.2. Уз
повремени
подстицај
наставника открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.

Читање
2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.
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Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
corso di
italiano

Основни ниво

блиским
темама, у
којима
преовлађују
Competenze
фреквентне
linguistiche
речи и
Lessico:
- gli
интернационал
aggettivi e изми.
le
Говор
espressioni 2.СТ.1.3.3. Уз
per
помоћ
descrivere
наставника
una
даје
persona
једноставне
- la
информације,
terminologi у приватном
a relativa
контексту
alla
(породица,
famiglia
суседи).
Grammatica:
- i possessivi
(mio, tuo,
suo…)
- i pronomi
dimostrativ
i questo e
quello

2.СТ.1.3.4. Уз
помоћ
наставника
описује особе
из блиског
окружења
(физички
изглед).

Fonetica:
l’intonazione della
frase

Писање
2.СТ.1.4.3. Уз
помоћ
наставника
попуњава
упитник,
наводећи
личне податке,
образовање,
интересовања
и сл.

Culture a
confronto
gestualità e
mimica
Strategie per
imparare
la comunicazione
non verbale
970

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Говор
2.СТ.2.3.1. Уз
повремени
подстицај
наставника
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор и укључује
се у дискусију на
теме како од личног
интереса, тако и оне
о свакодневном
животу.

Говор
2.СТ.2.3.1. Уз
повремени
подстицај
наставника
започиње, води и
завршава
једноставан
разговор и укључује
се у дискусију на
теме како од личног
интереса, тако и оне
о свакодневном
животу.

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству и уз
повремени
подстицај
наставника,
дескриптивне и
наративне текстове
о разноврсним
темама из области
личних
интересовања и
искустава (лична
презентација која

Писање
2.СТ.2.4.3. Према
упутству
самостално пише
дескриптивне и
наративне текстове
о разноврсним
темама из области
личних
интересовања и
искустава (лична
презентација која
садржи опис
физичког изгледа и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји

6.
Obiettivi
Finalme comunicativi:
- dire in
nte è
quali
venrdì
regioni/citt
à si è già
- stati
- capire
brevi
offerte
turistiche
- ottenere
informazio
ni su un
- albergo
- prenotare
una camera
d’albergo
- scrivere
una
cartolina
dal luogo
di vacanza
Competenze
pragmatiche
- prenotare
una camera
d’albergo
su
- Internet

Основни ниво

Знање о
језику
2.СТ.1.5.3.
Има углавном
јасан и
разумљив
изговор.
Слушање
2.СТ.1.1.2. Уз
помоћ
наставника
схвата смисао
краће спонтане
интеракције
између два
саговорника у
јавном
контексту
(препознаје
контекст:
телефонски
разговор
приликом
резервације
хотела).
Читање
2.СТ.1.2.2. Уз
помоћ
наставника
проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима (
брошуре са
туристичким
понудама).

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

садржи опис
физичког изгледа и
карактерних
особина).

карактерних
особина)

Знање о језику
2.СТ.2.5.3. Има
сасвим разумљив
изговор.

Знање о језику
2.СТ.3.5.3. Има
јасан и природан
изговор и
интонацију.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(резервација хотела
путем телефона).

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(резервација хотела
путем телефона).

Читање
2.СТ.2.2.4. Уз
повремени
подстицај
наставника
проналази потребне
информације у
уобичајеним
писаним
документима
(брошуре са
туристичким
понудама).

Читање
2.СТ.3.2.6. Разуме
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа
(навике везане за
организацију
одмора и путовања).
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Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
- scrivere
una
cartolina
- descrivere
un’esperien
za di
viaggio
- programma
re un fine
settimana
in
- Italia con i
compagni
di corso

Основни ниво
2.СТ.1.2.3. Уз
помоћ
наставника
разуме
једноставне
личне поруке
и писма
(разгледница).

Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника
тражи и даје
једноставне
Competenze
информације у
linguistiche
јавном
Lessico:
контексту
- le
(резервација
istituzioni e хотела).
gli edifici
- pubblici
Писање
- gli
2.СТ.1.4.2. Уз
aggettivi
помоћ
per
наставника
descrivere
пише кратку и
un’abitazio једноставну
ne; alcune
разгледницу са
espressioni путовања
di luogo
(поздрав са
- i mezzi di
неког места).
trasporto
urbano
2.СТ.1.4.3. Уз
- i numeri da помоћ
100 a 1000 наставника
Grammatica:
попуњава
- la
образац за
costruzione резервацију
impersonal хотела преко
e con si
Интернета,
- il verbo
наводећи
dovere;
потребне
- la particella податке.
972

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

2.СТ.2.2.2. Открива
значење непознатих
речи на основу
контекста који му је
близак.

Говор
2.СТ.2.3.4. Уз
повремени
подстицај
наставника описује
или препричава
лична искуства
везана за путовања.

Говор
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
лична искуства
везана за путовања.

2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама из
нпр. новинског
чланка (препричава,
резимира, преводи).
Писање
Писање
2.СТ.2.4.2. У
2.СТ.3.4.1. Пише
приватној преписци, неформална писма
преноси
(разгледницу) у
информацији или
којима изражава
износи лични став.
властиту емотивну
реакцију,
2.СТ.2.4.3. Пише,
наглашавајући
према упутству и уз детаље неког
повремени
догађаја или
подстицај
искуства.
наставника
дескриптивне и
2.СТ.2.4.3. Пише
наративне текстове самостално, према
о разноврсним
упутству о
темама из области
разноврсним темама
личних
из области личних
интересовања и
интересовања и
искустава (искуства искустава (искуства
везана за путовања
везана за путовања
и презентација
и презентација
неког места из
неког места из

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
pronominal
e ci

Основни ниво

Strategie per
imparare
capire grazie a
immagini e
simboli
7.
Epoche
e mode

Obiettivi
comunicativi:
- descrivere
l’abbigliam
ento
- parlare di
situazioni e
stili di vita
del
- passato
- confrontare
comportam
enti attuali
e passati
Competenze
pragmatiche
- fare un
sondaggio
sui capi di
- abbigliame
nto
preferiti

Напредни ниво

сопствене земље
која се жели
представити као
туристичка
дестинација).

сопствене земље
која се жели
представити као
туристичка
дестинација).

Знање о
језику
2.СТ.1.5.4. Уз
помоћ
наставника
пише с
одговарајућом
ортографском
тачношћу
уобичајене
речи које
користи у
говору.

Знање о језику
2.СТ.2.3.5. Уз
повремени
подстицај
наставника излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења
(презентација
туристичке
дестинације из
сопствене земље).

Знање о језику
2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења
(презентација
туристичке
дестинације из
сопствене земље).

Слушање
2.СТ.1.1.3. Уз
помоћ
наставника
схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
јавном
контексту
(мода).
Читање
2.СТ.1.2.5. Уз
помоћ
наставника
разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједноставље

Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
повремену помоћ
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(радиоемисија).

Слушање
2.СТ.2.1.2 Разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(радиоемисија).

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне текстове
и прилагођене
текстове који се
односе на културу и
обичаје свог и
других народа
(описи начина

Читање
2.СТ.3.2.6. Разуме
одломке
оригиналних
књижевних дела и
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и

Fonetica: i suoni
[f] e [v], [p] e [b],
[t] e [d], [k] e [g]
Culture a
confronto
i mezzi di
trasporto e le
cartine
stradali

Исходи
Средњи ниво

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

973

Школски програм 2019.-2023.године
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји
della classe
- partecipare
a
un’intervist
a
radiofonica
Competenze
linguistiche
Lessico:
- mode e
abbigliame
nto
Grammatica:
- le forme e
l’uso
- dell’imperf
etto
- il
comparativ
o (forme
regolari)
Fonetica: la s
seguita da
consonante
Culture a
confronto
“Icone” made in
Italy
Strategie per
imparare
Capire una
trasmissione
radiofonica

974

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

не текстове
који се односе
на
цивилизацијск
е тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа
(описи начина
живота у
прошлости).
Говор
2.СТ.1.3.2. Уз
помоћ
наставника
изражава
слагање/неслаг
ање са
понуђеним
тврдњама,
укус.

живота у
прошлости).

других народа
(описи начина
живота у
прошлости).

Говор
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Говор
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове и
мишљења уз
изношење детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара (нпр.
размена мишљења у
вези са садржајем
прочитаних
текстова и наслова
који им одговарају)

Писање
2.СТ.1.4.2. Уз
помоћ
наставника
пише приватно
писмо о
аспектима из
свакодневног
живота (нпр.
описује људе,

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству и уз
повремену помоћ
наставника,
дескриптивне
текстове о темама
из области личних
интересовања и
искустава (сећања

2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
2.СТ.1.3.4. Уз
вези сa културом,
помоћ
традицијом и
наставника
обичајима свог и
описује блиско других народа.
окружење
(физички
изглед особа,
активности и
догађаје у
прошлости).

Писање
2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима (сећања
из детињства).
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Настав
на тема

Специфични
циљеви садржаји

Исходи
Средњи ниво

Основни ниво
догађаје,
места,
осећања).

из детињства).

Знање о
језику
2.СТ.1.5.3.
Има углавном
јасан и
разумљив
изговор.

Знање о језику
2.СТ.2.5.3. Има
сасвим разумљив
изговор.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

Напредни ниво

Знање о језику
2.СТ.3.5.3. Има
јасан и природан
изговор и
интонацију.

Италијански језик
Музички извођач класичне музике
Музички сарадник - теоретичар
III
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
групни рад
70
2
српски језик, енглески језик, историја,
уметност и музика, социологија,
информатика, географија, веронаука,
психологија
компетенција за учење, одговорно учешће
у демократском друштву, естетичка
кометенција, комуникација, одговоран
однос према околини, одговоран однос
према здрављу, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву, рад са
подацима и информацијама, решавање
проблема, сарадња, дигитална компетенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази
кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски
извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу,
уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и
сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да
остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;продубљују и проширују
комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после
завршетка свог образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем
образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и
врше порђења у односу на сопствену стварност; упознају текстове из књижевности
одређеног језика који су погодни за тумачење на страном језику и који омогућавају
интерактивне процесе; буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији
компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме
вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и
да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење и трећег страног језика;
изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. До краја
четвртог разреда ученици треба да савладају други страни језик до нивоа А2+,
односно Б1 уколико се ради о страном језику који ученици настављају да уче у средњој
школи пошто су га већ учили у основној школи.
Начини провере: усмена провера, писмене вежбе, писмени задаци (по један у сваком
полугодишту), тест, писмене провере до 15 минута, домаћи задаци, квиз, role-play,
пројекат, презентација, плакат, пано, дискусија

Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

1.
Obiettivi
Epoche comunicativi:
- descrivere
e mode
l’abbigliament
o
- parlare di
situazioni e
stili di vita del
- passato
- confrontare
976

Основни ниво
Слушање
2.СТ.1.1.3. Уз
помоћ
наставника
схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
јавном

Средњи ниво
Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
повремену помоћ
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(радиоемисија).

Напредни ниво
Слушање
2.СТ.2.1.2 Разуме
суштину и битне
појединости
разговора између
два
саговорника у
јавном контексту
(радиоемисија).
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни ниво

контексту
(мода).
Читање
2.СТ.1.2.5. Уз
Competenze
помоћ
pragmatiche
наставника
- fare un
разуме кратке
sondaggio sui
адаптиране
capi di
- abbigliamento одломке
књижевних
preferiti della
classe
дела, и друге
- partecipare a
поједноставље
un’intervista
не текстове
radiofonica
који се односе
на
Competenze
цивилизацијск
linguistiche
е тековине,
Lessico:
- mode e
културу и
abbigliamento обичаје свог и
других народа
Grammatica:
(описи начина
- le forme e
живота у
l’uso
- dell’imperfetto прошлости).
- il comparativo
Говор
(forme
2.СТ.1.3.2. Уз
regolari)
Fonetica: la s seguita помоћ
наставника
da
изражава
consonante
Culture a confronto слагање/несла
“Icone” made in Italy гање са
понуђеним
тврдњама,
Strategie per
укус.
imparare
Capire una
2.СТ.1.3.4. Уз
trasmissione
помоћ
radiofonica
наставника
описује
comportament
i attuali e
passati

Средњи ниво

Напредни ниво

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне текстове
и прилагођене
текстове који се
односе на културу и
обичаје свог и
других народа
(описи начина
живота у
прошлости).

Читање
2.СТ.3.2.6. Разуме
одломке
оригиналних
књижевних дела и
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа
(описи начина
живота у
прошлости).

Говор
2.СТ.2.3.4. Описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.

Говор
2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове
и мишљења уз
изношење
детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара (нпр.
размена мишљења
у вези са
садржајем
прочитаних
текстова и
наслова који им

2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.
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Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни ниво

Средњи ниво

блиско
окружење
(физички
изглед особа,
активности и
догађаје у
прошлости).

Obiettivi
2.
L’italia comunicativi:
- fare una breve
no
è
presentazione
bello
su
- una persona
- descrivere il
proprio
978

Напредни ниво
одговарају)

Писање
2.СТ.1.4.2. Уз
помоћ
наставника
пише
приватно
писмо о
аспектима из
свакодневног
живота (нпр.
описује људе,
догађаје,
места,
осећања).

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству и уз
повремену помоћ
наставника,
дескриптивне
текстове о темама
из области личних
интересовања и
искустава (сећања
из детињства).

Писање
2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима
(сећања из
детињства).

Знање о
језику
2.СТ.1.5.3.
Има углавном
јасан и
разумљив
изговор.

Знање о језику
2.СТ.2.5.3. Има
сасвим разумљив
изговор.

Знање о језику
2.СТ.3.5.3. Има
јасан и природан
изговор и
интонацију.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Уз
помоћ
наставника
разуме
суштину
разговора или
расправе

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између два
саговорника у
приватном,

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
појединости
разговора или
расправе између
два саговорника у
приватном,
образовном и

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

percorso di
apprendimento
dell’italiano
indicare i
propri
interessi
esprimere
un’opinione
motivare una
scelta

Основни ниво
између два
саговорника у
приватном,
контексту.

Читање
2.СТ.1.2.5. Уз
помоћ
наставника
разуме делове
поједноставље
Competenze
них текстова
pragmatiche
који се односе
- descrivere gli
на
obiettivi e il
цивилизацијск
percorso
е тековине,
- di
културу и
apprendimento обичаје свог и
della classe
других (анкета
- elaborare un
о омиљеним
questionario
речима
che
италијанског
- contenga
језика међу
superlativi
његовим
- fare un
говорницима)
sondaggio
sulla parola
italiana
- preferita della
classe
Competenze
linguistiche
Lessico:
- alcune
espressioni
inerenti
all’apprendim
ento
- dell’italiano
- i numeri
ordinali da 1°

Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника
даје
једноставне
информације,
у образовном
контексту (о
сопственом
искуству

Средњи ниво

Напредни ниво

образовном и
јавном контексту.

јавном контексту.

Читање
2.СТ.2.2.5. Уз
повремени
подстицај
наставника
проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
се износе
мишљења,
аргументи и
критике (нпр.
новински чланак о
резултатима анкете)

Читање
2.СТ.2.2.5.
Проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно
сложеним
структурама, у
комe се износе
мишљења,
аргументи и
критике (нпр.
новински чланак
о резултатима
анкете)

2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним
темама у коме
аутор износи
нарочите ставове
и гледишта.
Говор
Говор
2.СТ.2.3.2. Износи
2.СТ.3.3.3.
лични став,
Методично и
уверења,
јасно излаже о
очекивања,
разноврсним
искуства, планове
темама;
као и коментаре о
објашњава своје
мишљењима других становиште
учесника у
износећи
разговору (изражава преднoсти и
укус/преференције, недостатке
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Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

a 10°
Grammatica:
- ripasso del
verbo piacere
+ infinito o
sostantivo
- i pronomi
indiretti
(forme toniche
e
- atone)
- il verbo
interessare
- mi piace di
più/di meno
- il superlativo
relativo
Fonetica: le
consonanti doppie
Culture a confronto
L’italiano nel mondo
Strategie per
imparare
Test: le “intelligenze
multiple”

3.
Viaggi Obiettivi
are in comunicativi:
980

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

учења страног
језика).

изражава и наводи
аргументе за
сопствено
мишљење, изражава
(не)слагање са
мишљењем
саговорника итд.)
Писање
2.СТ.2.4.5. Уз
повремену помоћ
наставника пише
извештај или
прослеђује вести
(интерпретира,
резимира) у вези са
кратким и/или
једноставним
текстом из познатих
области који чита
или
слуша (обрађује
податке добијене у
интервјуу/анкети
коју је сам спровео).

различитих тачака
гледишта и
одговара на
питања
слушалаца.

Писање
2.СТ.1.4.5. Уз
помоћ
наставника
преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

Писање
2.СТ.2.4.5.
Самостално пише
извештај или
прослеђује вести
(интерпретира,
резимира) у вези
са кратким и/или
једноставним
текстом из
познатих области
који чита или
слуша (обрађује
податке добијене
у
интервјуу/анкети
коју је сам
спровео).

Знање о
Знање о језику
Знање о језику
2.СТ.2.5.2. Уз
2.СТ.2.5.2.
језику
2.СТ.1.5.2. Уз повремену помоћ
Правилно разуме
помоћ
наставника
и користи већи
наставника
правилно разуме и
број сложенијих
саставља
користи већи број
језичких
кратке,
сложенијих
структура.
разумљиве
језичких структура.
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.
Слушање
Слушање
Слушање
2.СТ.1.1.3. Уз 2.СТ.2.1.2. Уз
2.СТ.2.1.2. Разуме
помоћ
повремени
суштину и битне
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема
treno

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

chiedere
informazioni
su tariffe e
- collegamenti
ferroviari
- saper leggere
il tabellone
degli orari dei
- treni
- acquistare un
biglietto allo
sportello in
stazione
- esprimere un
desiderio o
dare un
consiglio in
- modo gentile
Competenze
pragmatiche
- acquistare un
biglietto in
stazione
- consigliare
itinerari di
viaggio
- descrivere un
percorso in
treno
Competenze
linguistiche
Lessico:
- treni, stazioni
e collegamenti
ferroviari
Grammatica:
- i verbi volerci
e bisogna
- il condizionale

Основни ниво
наставника
схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
јавном
контексту
(информације
везане за
возни ред,
перон, дужину
трајања
путовања и
сл.)
Читање
2.СТ.1.2.2. Уз
помоћ
наставника
проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима
(текст на
форуму на
Интернету).

Средњи ниво

Напредни ниво

подстицај
наставника разуме
суштину и битне
појединости
разговора два
саговорника у
јавном контексту.

појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Читање
2.СТ.2.2.3. Уз
повремени
подстицај
наставника разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.

Читање
2.СТ.2.2.3. Разуме
описе догађаја,
осећања и жеља у
личној преписци.

2.СТ.1.2.2.
Проналази потребне
информације у
једноставним
текстовима (нпр.
огласи, брошуре,
обавештења, кратке
новинске вести).
2.СТ.1.2.4. Уочава
потребне детаље у
текстовима из
свакодневног
живота (натписи на
јавним местима,
упутства о
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Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

-

presente
aggettivo
indefinito
qualche
gli avverbi in
–mente

Fonetica: i suoni [l] e
[ʎ]
Culture a confronto
Prendere il treno in
Italia
Strategie per
imparare
La lettura mirata Individuare
informazioni
specifiche

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

руковању, етикете
на производима,
јеловник и сл.).
Говор
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника
даје
једноставне
информације,
у јавном
контексту (на
железничкој
станици).

Говор
2.СТ.2.3.3. Уз
повремени
подстицај
наставника
размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (на
железничкој
станици).

Говор
2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама
у формалним
ситуацијама (на
железничкој
станици).

2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења или
струке.
Писање
2.СТ.1.4.4.
Пише
једноставне
текстове
према моделу,
уз помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.

982

Писање
2.СТ.2.4.2. Уз
повремену помоћ
наставника тражи
или преноси
информације,
износи лични став и
аргументе (даје
савете, даје
предлоге у вези са
начином путовања)

Писање
2.СТ.2.4.2. Тражи
или преноси
информације,
износи лични став
и аргументе (даје
савете, даје
предлоге у вези са
начином
путовања)
2.СТ.2.4.5.
Самостално пише
извештај или
прослеђује вести
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво
(интерпретира,
резимира) у вези
са кратким и/или
једноставним
текстом из
познатих области
који чита или
слуша (обрађује
податке добијене
у
интервјуу/анкети
коју је сам
спровео).

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1. Уз
помоћ
наставника
користи
задовољавајућ
и број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних
комуникативн
их функција у
свакодневним
ситуацијама.

Знање о језику
2.СТ.2.5.5. Уз
повремени
подстицај
наставника
препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и разлике у
обичајима и
навикама своје
земље и земље чији
језик учи
(формални регистар
у обраћању
службеницима,
врсте возова,
услови путовања и
сл.).
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Знање о језику
2.СТ.2.5.5.
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила
понашања и
разлике у
обичајима и
навикама своје
земље и земље
чији језик учи.
(формални
регистар у
обраћању
службеницима,
врсте возова,
услови путовања
и сл.).
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Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

4.
Il Obiettivi
ritmo
comunicativi:
della
- raccontare una
vita
disavventura
- raccontare
episodi della
propria vita
- descrivere
abitudini
passate
- parlare dei
propri sogni
d’infanzia
- indicare i
propri gusti
musicali
Competenze
pragmatiche
- raccontare una
storia con
l’ausilio
- di immagini
- fare il “ritratto
musicale”
della classe
Competenze
linguistiche
Lessico:
- vocabolario
utilizzato in
ambito
musicale
- la
preposizione
da in
espressioni
come da
- bambino/da
ragazzo
- collocazioni
984

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Слушање
Слушање
Слушање
2.СТ.1.1.2. Уз 2.СТ.2.1.2. Уз
2.СТ.2.1.2. Разуме
помоћ
повремени
суштину и битне
наставника
подстицај
појединости
схвата смисао наставника разуме
разговора или
краћег дела
суштину и битне
расправе између
спонтане
појединости
два саговорника у
интеракције
разговора или
приватном,
између два
расправе између два контексту
саговорника у саговорника у
(договор око
личном,
приватном,
сусрета и
образовном и
контексту (договор заједничке
јавном
око сусрета и
активности,
контексту
заједничке
препричавање
(договор око
активности,
неког непријатног
сусрета и
препричавање неког догађаја).
заједничке
непријатног
активности,
догађаја).
препричавање
неког
непријатног
догађаја).
Читање
Читање
Читање
2.СТ.1.2.1. Уз 2.СТ.2.2.3. Разуме
2.СТ.3.2.4. Разуме
помоћ
описе догађаја,
општи смисао и
наставника
осећања и жеља
појединости у
разуме општи (текст о младости и стручним
смисао
студијама једног
текстовима на
једноставних
италијанског
основу сопственог
краћих
музичара).
предзнања (нпр.
текстова у
специјализовани
вези с блиским
чланци,
темама, у
приручници,
којима
сложена
преовлађују
упутства).
фреквентне
речи и
интернациона
лизми.
Говор
Говор
Говор
2.СТ.1.3.5. Уз 2.СТ.2.3.4. Описује 2.СТ.3.3.1.
помоћ
или препричава
Активно
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

con i verbi
cantare,
suonare e
studiare
Grammatica:
l’uso del passato
prossimo e
dell’imperfetto
Fonetica: l’accento
della parola
Culture a confronto
Cultura e tempo
libero
Strategie per
imparare
Sistematizzare Logica e grammatica

5.
L’Itali
a
in Obiettivi

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

наставника
излаже већ
припремљену
кратку
презентацију о
блиским
темама.

стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства.
2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења или
струке.
Писање
2.СТ.2.4.5. Уз
повремену помоћ
наставника пише
извештај или
прослеђује вести
(резимира, сажима)
у вези са кратким
и/или једноставним
текстом из познатих
области који чита
или слуша (музички
портрет одељења).

учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/диск
усијама о општим
и стручним
темама, с једним
или више
саговорника.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.4. Уз
помоћ
наставника
пише с
одговарајућом
ортографском
тачношћу
уобичајене
речи које
користи у
говору.

Знање о језику
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и
разумљив текст у
коме су правопис,
интерпункција и
организација
углавном добри.

Знање о језику
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне и
разумљиве
текстове,
доследно
примењујући
језичка правила,
правила
организације
текста и
правописну
норму.

Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата смисао

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне

Слушање
2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио

Писање
2.СТ.1.4.5. Уз
помоћ
наставника
преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.
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Писање
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(резимира,
сажима) у вези са
кратким и/или
једноставним
текстом из
познатих области
који чита или
слуша (музички
портрет
одељења).
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Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема
festa

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

comunicativi:
- fare e
ricambiare
auguri
- parlare di feste
e tradizioni
popolari
- invitare
qualcuno a un
evento
- accettare o
rifiutare un
invito
- fare una
controproposta
- esprimere
un’intenzione
- comprare
vestiti o
accessori in un
mercatino
Competenze
pragmatiche
- descrivere una
festa
tradizionale e
- invitare
qualcuno a
parteciparvi
- organizzare un
mercatino in
classe
Competenze
linguistiche
Lessico:
feste e tradizioni
popolari
Grammatica:
- le forme di

986

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и
јавном
контексту.

појединости
разговора или
расправе између
двоје или
више са/говорника
у приватном,
образовном и
јавном контексту.

и видео запис у
коме се износе
ставови на теме из
друштвеног
живота (празници,
обичаји и навике
везане за
празнике).

Читање
2.СТ.1.2.5.
Разуме кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједноставље
не
текстове који
се односе на
цивилизацијск
е тековине,
културу и
обичаје свог и
других
народа.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне текстове
и прилагођене
текстове који се
односе
на цивилизацијске
тековине, културу и
обичаје свог и
других народа
(празници, обичаји
и навике везане за
празнике).

Читање
2.СТ.3.2.6. Разуме
одломке
оригиналних
књижевних дела и
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа
(празници,
обичаји и навике
везане за
празнике).

Говор
2.СТ.1.3.1.
Уме да
оствари
друштвени
контакт
(честитање
Нове
године,Божића
и сл.).

Говор
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа
(празници, обичаји
и навике везане за
празнике).

Говор
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове
и монолошки
изражава
мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

2.СТ.1.3.2.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

-

-

buono
l’imperfetto e
il passato
prossimo
di sapere e
conoscere
l’uso
transitivo e
intransitivo
dei verbi
cominciare/ini
ziare e finire

Fonetica: : i suoni [n]
e [ɲ]

Основни ниво

6. La Obiettivi
vacanz comunicativi:
- capire un
a è di
annuncio
casa
immobiliare
- chiedere
informazioni
su
un’abitazione
- formulare

Напредни ниво

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству,
дескриптивне и
наративне текстове
о разноврсним
темама из области
личних
интересовања и
искустава.
Знање о језику
2.СТ.2.5.5.
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и
разлике у култури,
обичајима и
веровањима своје
земље и земље чији
језик учи.
Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
саговорника у
јавном контексту.

Писање
2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни или
наративни текст о
стварним или
измишљеним
догађајима.

Изражава
слагање/несла
гање,
предлаже,
упућује позив,
прихвата или
одбија позив.
Писање
2.СТ.1.4.1.
Пише кратке
белешкe и
једноставне
порукe
(честитке).

Culture a confronto
Fare acquisti
Strategie per
imparare
Le parole delle feste
Sistematizzare: logica
e lessico

Средњи ниво

Знање о
језику
2.СТ.1.5.6.
Користи
неутралан
језички
регистар.

Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата смисао
краће
спонтане
интеракције
између два
саговорника
говорника у
јавном
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Знање о језику
2.СТ.3.5.5.
Познаје и
адекватно
користи
формални и
неформални
језички регистар
(позив, предлог).

Слушање
2.СТ.3.1.1. Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом у
којoj се износе
лични ставови
987
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Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

-

-

esigenze
esprimere
stupore e
dispiacere
parlare di
diverse
opzioni di
alloggio in
vacanza
fare
complimenti

Competenze
pragmatiche
- rispondere a
un annuncio
- sostenere una
conversazione
con
- un agente
immobiliare
- preparare il
proprio profilo
per viaggiare
con
- il
couchsurfing
Competenze
linguistiche
Lessico:
- vocabolario
sul tema
dell’abitazione
- che +
aggettivo
+sostantivo
Grammatica:
- i pronomi
diretti e il
passato
988

Основни ниво

Средњи ниво

контексту (у
агенцији за
некретнине:
информације о
кући/стану
који се жели
изнајмити).
Читање
2.СТ.1.2.2.
Проналази
потребне
информације у
једноставним
текстовима (
огласи, кратке
новинске
вести ).

Напредни ниво
једног или више
са/говорника, у
приватном,
образовном,
јавном и
професионалном
контексту.

Читање
2.СТ.2.2.4.
Проналази потребне
информације у
уобичајеним
писаним
документима
(проспекти,
формулари).
2.СТ.2.2.5.
Проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
се износе
мишљења,
аргументи и
критике (нпр.
новински чланци).
Говор
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став,
уверења,
очекивања,
искуства, потребе,
планове као и
коментаре о
мишљењима других
учесника у
разговору.

Читање
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним
темама у коме
аутор износи
нарочите ставове
и гледишта.
(различите
могућности
организовања
путовања и
боравка на неком
месту за одмор)

Говор
Говор
2.СТ.1.3.7. Уз
2.СТ.3.3.1.
помоћ
Активно
наставника
учествује у
излаже
формалним и
једноставне,
неформалним
блиске
разговорима/диск
садржаје у
усијама о
вези сa
општим и
културом и
стручним темама,
традицијом
с једним или више
свог и других
саговорника (у
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

prossimo
quello e bello
+ sostantivo

Fonetica: frasi
enunciative,
interrogative ed
esclamative

Основни ниво
народа.
Изражава
дивљење,
жаљење,
потребу,
(не)допадање).

Средњи ниво

Напредни ниво

2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (у
агенцији за
некретнине,
приликом
изнајмљивања
стана).

агенцији за
некретнине,
приликом
изнајмљивања
стана).

Писање
2.СТ.1.4.2. Уз
помоћ
наставника
пише
приватно
писмо о
аспектима из
свакодневног
живота (нпр.
описује људе,
догађаје,
места,
осећања).

Писање
2.СТ.2.4.2. У
приватној
преписци, тражи
или преноси
информације,
износи лични став и
аргументе (мејл
пријатељу у коме га
обавештава о свом
новом стану).

Писање
2.СТ.3.4.1. Пише
неформална
писма у којима
изражава
властиту
емотивну
реакцију,
наглашавајући
детаље неког
догађаја или
искуства и
коментаришући
туђе ставове.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавајућ
и број
фреквентних
речи и израза
које му
омогућавају
изражавање
основних

Знање о језику
2.СТ.2.5.1. Користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свако
дневним
ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Знање о језику
2.СТ.3.5.1. Разуме
и користи
разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му
омогућавају да се
изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.

Culture a confronto
Ospiti a casa d’altri
Strategie per
imparare
Immagini mentali
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2.СТ.3.3.2.
Размењује ставове
и мишљења уз
изношење
детаљних
објашњења,
аргумената
и коментара.
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Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

7.
Obiettivi
Imprev comunicativi:
- raccontare
isti
eventi
delle
imprevisti
vacanz
- delle vacanze
e
- descrivere un
disturbo fisico
- sostenere una
breve
conversazione
dal medico
- chiedere e
dare consigli
sulla salute
- capire le
informazioni
principali del
foglietto
illustrativo di
un medicinale
Competenze
pragmatiche
ideare il foglietto
illustrativo del
medicinale adatto a
un disturbospecifico
Competenze
linguistiche
Lessico:
- le parti del
corpo;
- collocazioni
con i verbi
mettere
- e prendere e
990

Основни ниво
комуникативн
их функција у
свакодневним
ситуацијама.
Слушање
2.СТ.1.1.1.
Разуме краће
поруке,
обавештења и
упутства која
се саопштавају
разговетно и
полако (
разговор
између лекара
и пацијента).
Читање
2.СТ.1.2.4.
Уочава
потребне
детаље у
текстовима из
свакодневног
живота
(упутства за
употребу
различитих
препарата и
лекова,
етикете на
производима).

Средњи ниво

Напредни ниво

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
јавном контексту
( разговор између
лекара и пацијента).

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и
појединости
разговора или
расправе између
двоје или
више
са/говорника у
јавном контексту
( разговор између
лекара и
пацијента).
Читање
Читање
2.СТ.2.2.4.
2.СТ.3.2.1.
Проналази потребне Препознаје тему и
информације у
схвата садржај
уобичајеним
разноврсних
писаним
текстова,
документима (нпр.
примењујући
пословна преписка, одговарајуће
проспекти,
технике/врсте
формулари):
читања (чланак из
(упутства за
новинке хронике,
употребу
упутства за
различитих
употребу
препарата и лекова, различитих
етикете на
препарата и
производима).
лекова, етикете на
производима).
2.СТ.2.2.5.
Проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

Основни ниво

Fonetica: i dittonghi
ei, ai, ie, ia
e eu
Culture a confronto
La lingua del corpo
Strategie per
imparare
Non trovo le parole Comunicare
con i gesti
Imparare con il corpo

Напредни ниво

се износе
мишљења,
аргументи и
критике (новински
чланак).

con vari tipi di
medicinali

Grammatica:
- le forme
plurali
- irregolari di
alcuni
sostantivi
- l’imperativo
indiretto (con
Lei)
- (forme
enunciative e
negative)
- i pronomi e
l’imperativo

Средњи ниво

Говор
2.СТ.1.3.2. Уз
помоћ
наставника
даје
једноставне
савете,
упутства.
2.СТ.1.3.3. Уз
помоћ
наставника
ражи и даје
једноставне
информацијеу
јавном
контексту
(описује
здравствено
стање, тегобе).

Писање
2.СТ.1.4.4. Уз
помоћ
наставника
пише
једноставне
текстове

Говор
2.СТ.2.3.4. Уз
повремену помоћ
наставника описује
или препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства
(непредвиђене
ситуације на
одмору, здравствене
тегобе.

Говор
2.СТ.2.3.4.
Описује или
препричава
стварне или
измишљене
догађаје, осећања,
искуства
(непредвиђене
ситуације на
одмору,
здравствене
тегобе).

2.СТ.2.3.3. Уз
повремену помоћ
наставника
размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (код
лекара).

2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама
у формалним
ситуацијама (код
лекара).

Писање
2.СТ.2.4.2. Уз
повремену помоћ
наставника у
преписци, тражи
или преноси
информације,

Писање
2.СТ.2.4.2. У
преписци, тражи
или преноси
информације,
износи лични став
и
аргументе
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Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

8. E tu Obiettivi
come ti comunicativi:
- confrontare
informi
mezzi di
?
informazione
- capire le
992

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

(упутства)
према моделу,
уз помоћ
илустрација,
табела, слика,
детаљних
упутстава.

износи лични став и
аргументе (савети,
упутства).

(савети,
упутства).

Знање о
језику
2.СТ.1.5.2. Уз
помоћ
наставника
саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.

Знање о језику
2.СТ.2.5.1. Користи
речи и изразе који
му омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свако
дневним
ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

Знање о језику
2.СТ.3.5.1. Разуме
и користи
разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му
омогућавају да се
изражава јасно,
течно, прецизно и
детаљно.

Слушање
2.СТ.1.1.4. Уз
помоћ
наставника
схвата смисао
прилагођеног

Слушање
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину
аутентичног
тонског записа
(аудио и видео

2.СТ.3.5.5.
Познаје и
адекватно
користи
формални и
неформални
језички регистар.

Слушање
2.СТ.3.1.3. Разуме
аутентични аудио
и видео запис у
коме се износе
ставови на теме из
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

-

informazioni
principali di
un giornale
radio
annunciare
eventi
programmati
fare previsioni
per il futuro
selezionare e
capire una
trasmissione
televisiva

Competenze
pragmatiche
- elaborare il
testo di un
radiogiornale
- ideare una
campagna
pubblicitaria
per
promuovere la
lettura di
giornali
Competenze
linguistiche
Lessico:
i mezzi di
informazione
Grammatica:
- il
complemento
di paragone
introdotto da
di o che;
- meglio e
migliore
- il futuro

Основни ниво

Средњи ниво

аудио и видео
записа у вези с
темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и спор
ритам
излагања).

запис) о познатим
темама,
представљених
јасно и
стандaрдним
језиком
(радиоемисија).

друштвеног или
професионалног
живота
(оспособљавање
старијих лица за
коришћење
Интернета и
модерних
средстава
комуникације).

Читање
2.СТ.1.2.5. Уз
помоћ
наставника
разуме кратке,
поједноставље
не
текстове
(интервју) који
се односе на
цивилизацијск
е тековине,
културу и
обичаје свог и
других
народа
(средства
комуникације)
.
Говор
2.СТ.1.3.7. Уз
помоћ
наставника
излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези сa
културом и
традицијом

Читање
2.СТ.2.2.5.
Проналази
специфичне
појединости у
дужем тексту са
претежно сложеним
структурама, у комe
се износе
мишљења,
аргументи и
критике
( интервју у
новинама).

Читање
2.СТ.3.2.5. Разуме
садржај извештаја
и/или чланка о
конкретним или
апстрактним
темама у коме
аутор износи
нарочите ставове
и гледишта
(интервју у
новинама).

Говор
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа
(медијски садржаји
и њихов квалитет).

Говор
2.СТ.3.3.5.
Упоређује ставове
и монолошки
изражава
мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа
(штампани

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Напредни ниво

993

Школски програм 2019.-2023.године
Наста
вна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

semplice
la forma
progressiva
con stare +
gerundio

Fonetica: la
consonante r
Culture a confronto
Davanti alla TV
Strategie per
imparare
Imparare con i mezzi
di informazione

Основни ниво
свог и
других народа.

Напредни ниво
медији,
телевизија,
Интернет).

Писање
2.СТ.1.4.4. Уз
помоћ
наставника
пише
једноставне
текстове
према моделу,
уз помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.

Писање
2.СТ.2.4.4. Пише
кратке, једноставне
есеје о различитим
темама из личног
искуства,
приватног,
образовног и јавног
контекста.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.

Знање о језику
2.СТ.2.5.2.
Правилно разуме и
користи већи број
сложенијих
језичких структура.

Писање
2.СТ.3.4.4. Пише
есеје, користећи
информације из
различитих
извора и нуди
аргументована
решења у вези с
одређеним
питањима; јасно и
детаљно исказује
став,
осећање,
мишљење или
реакцију.
Знање о језику
2.СТ.3.5.2. Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и
активно користи
све уобичајене
граматичке
структуре.

Италијански језик
Музички извођач класичне музике
Музички сарадник - теоретичар

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
994

Средњи ниво

IV
Фронтални, индивидуални, рад у пару,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
групни рад
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:

64
2
српски језик, енглески језик, историја,
уметност, филм, књижевност, музика,
социологија, психологија, информатика,
географија, веронаука
компетенција за учење, одговорно учешће
у демократском друштву, естетичка
кометенција, комуникација, одговоран
однос према околини, одговоран однос
према здрављу, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву, рад са
подацима и информацијама, решавање
проблема, сарадња, дигитална кометенција

Циљ:
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање
способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за
самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази
кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски
извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу,
уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и
сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да
остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;продубљују и проширују
комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после
завршетка свог образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем
образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и
врше порђења у односу на сопствену стварност; упознају текстове из књижевности
одређеног језика који су погодни за тумачење на страном језику и који омогућавају
интерактивне процесе; буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији
компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме
вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и
да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење и трећег страног језика;
изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. До краја
четвртог разреда ученици треба да савладају други страни језик до нивоа А2+,
односно Б1 уколико се ради о страном језику који ученици настављају да уче у средњој
школи пошто су га већ учили у основној школи.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Начини провере: усмена провера, писмене вежбе, писмени задаци (по један у сваком
полугодишту), тест, писмене провере до 15 минута, домаћи задаци, квиз, role-play,
пројекат, презентација, плакат, пано, дискусија

Наставна
тема

1.
Obiettivo
benessere

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји
Obiettivi
comunicativi:
- parlare di
attività che
favoriscono il
benessere
- esprimere
incertezza
- informarsi su
servizi offerti
- descrivere uno
sport
Competenze
pragmatiche
- chiedere
informazioni e
prenotare
trattamenti in
una spa
- regalare a un
amico un
weekend
benessere o
- un trattamento
in una spa
- inventare una
nuova
disciplina
sportiva
- progettare un
“hotel
- benessere”
Competenze

996

Основни
ниво
Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и
јавном
контексту.
Читање
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.

Средњи ниво

Напредни ниво

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Слушање
2.СТ.3.1.2.
Разуме
презентацију
или предавање
са сложеном
аргументацијом
уз помоћ
пропратног
материјала.

Читање
2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (нпр.
у установама и на
јавним местима).

Читање
2.СТ.3.2.5.
Разуме садржај
извештаја и/или
чланка о
конкретним или
апстрактним
темама у коме
аутор износи
нарочите ставове
и гледишта.

2.СТ.1.3.4.
Описује
блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,
активности,
догађаје).
Говор
Говор
Говор
2.СТ.1.3.3.
2.СТ.2.3.1.
2.СТ.3.3.1.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво
Тражи и даје
linguistiche
једноставне
Lessico:
- wellness e cura информације,
del corpo
у приватном,
- attività fisiche e јавном и
sportive
образовном
контексту.
Grammatica:
- il condizionale 2.СТ.1.3.4.
per
Описује
esprimere
блиско
incertezza (per окружење
esempio non
(особе,
saprei..)
предмете,
- i pronomi
места,
combinati;
активности,
- mentre
догађаје).
(funzione
temporale)/dur
ante
Fonetica: i pronomi
combinati
Culture a confronto
Bar, sport
Strategie per
comunicare
Gestire una situazione
comunicativa nuova

Средњи ниво

Напредни ниво

Започиње, води и
завршава
једноставан
разговор и
укључује се у
дискусију на теме
како од личног
интереса, тако и
оне о
свакодневном
животу.

Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дис
кусијама о
општим и
стручним
темама, с једним
или више
саговорника.

2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (нпр.
у установама и на
јавним местима).

Писање
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

Писање
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима)
у вези са кратким
и/или
једноставним
текстом из
познатих области
који чита или
слуша.

Писање
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/превод
и садржаје и
информације из
дужих и
сложенијих
текстова из
различитих
области које
чита или слуша
(нпр.
препричава,
описује,
систематизује и
сл.).

Знање о
језику

Знање о језику
2.СТ.2.5.5.

Знање о језику
2.СТ.3.5.5.
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Наставна
тема

2. Un
viaggio
indimenti
cabile

998

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Obiettivi
comunicativi
- esprimere
sorpresa
- esprimere
collera
- placare la
collera altrui
- protestare
- descrivere un
itinerario
- scegliere un
itinerario e
motivare
- la scelta
Competenze
pragmatiche
- un reclamo
- un itinerario nel
proprio
paese/nella
propria
- regione
(contributo per
una
rivista)
- progetto per il
portale “Angeli
per viaggiatori”

Основни
ниво
2.СТ.1.5.6.
Користи
неутралан
језички
регистар.

Слушање
2.СТ.2.1.2.
Разуме
суштину и
битне
појединости
разговора или
расправе
између двоје
или више
са/говорника
јавном
контексту.

Читање
2.СТ.1.2.2.
Проналази
потребне
информације
у
једноставним
текстовима
(туристичке
брошуре).

Средњи ниво
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и разлике у
култури,
обичајима и
веровањима своје
земље и земље
чији језик учи.

Напредни ниво
Познаје и
адекватно
користи
формални и
неформални
језички
регистар.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
јавном контексту.

Слушање
2.СТ.3.1.1.
Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом
у којoj се износе
лични ставови
једног или више
са/говорника, у
јавном
контексту
(рекламација на
аеродрому због
изгубљеног
пртљага)
Читање
Читање
2.СТ.2.2.4.
2.СТ.3.2.6.
Проналази
Разуме одломке
потребне
оригиналних
информације у
књижевних дела
уобичајеним
и текстове који
писаним
се односе на
документима (нпр. цивилизацијске
пословна
тековине,
преписка,
културу и
проспекти,
обичаје свог и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво

Competenze
linguistiche
Lessico:
- mezzi di
trasporto
- alcune
esclamazioni
- lessico per
descrivere un
itinerario
- ambiente
naturale

Говор
2.СТ.1.3.3.
Grammatica:
Тражи и даје
- gli aggettivi in једноставне
–bile
информације
- la forma
у јавном
impersonale dei контексту.
verbi riflessivi 2.СТ.1.3.4.
- l’aggettivo
Описује
proprio
блиско
окружење
Fonetica: sorpresa,
(особе,
dispiacere e protesta
предмете,
Culture a confronto
места,
Il galateo del turista
активности,
Strategie per
догађаје).
imparare
Sbagliando si impara

Писање
2.СТ.1.4.4.
Пише
једноставне
текстове
према
моделу, уз

Средњи ниво
формулари).
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.
Говор
2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (на
аеродрому).
2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења или
струке.

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству,
дескриптивне и
наративне
текстове о
разноврсним
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Напредни ниво
других народа.

Говор
2.СТ.3.3.1.
Активно
учествује у
формалним
разговорима/дис
кусијама о
општим и
стручним
темама, с једним
или више
саговорника
(рекламација на
аеродрому).
2.СТ.3.3.2.
Размењује
ставове и
мишљења уз
изношење
детаљних
објашњења,
аргумената и
коментара.
Писање
2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни
или наративни
текст о стварним
или
измишљеним
999

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

3. Fai la
tua parte

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Obiettivi
comunicativi:
 parlare di beni
culturali e
naturalistici
 fare ipotesi
 esprimere una
norma sociale
(obbligo/
divieto)
 parlare di stili
di vita e
consumi
 esprimere
inquietudine
Competenze
pragmatiche
 aderire a
un’iniziativa
del Fai
 formulare il
“galateo
dell’ecoturista”

1000

Основни
ниво
помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.
Знање о
језику
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структурe.
Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и
јавном
контексту.

Читање
2.СТ.1.2.1.
Разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у
вези с

Средњи ниво

Напредни ниво

темама из области
личних
интересовања и
искустава.

догађајима
(програм
путовања са
описом места и
активностима).

Знање о језику
2.СТ.2.5.2.
Правилно разуме
и користи већи
број сложенијих
језичких
структура.

Знање о језику
2.СТ.3.5.2.
Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и
активно користи
све уобичајене
граматичке
структуре.
Слушање
2.СТ.3.1.1.
Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом
у којoj се износе
лични ставови
једног или више
са/говорника, у
приватном и
професионалном
контексту.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе на

Читање
2.СТ.3.2.6.
Разуме одломке
оригиналних
књижевних дела
и текстове који
се односе на
цивилизацијске
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји
 ideare un
manifesto
pubblicitario
ecologista
 elaborare un
“piano
d’intervento”
per la tutela del
paesaggio
Competenze
linguistiche
Lessico:
- patrimonio
artistico e
naturalistico
- protezione
ambientale
- edilizia e stili
di vita
compatibili

Основни
ниво
блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернациона
лизми.
Говор
2.СТ.1.3.4.
Описује
блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,
активности,
догађаје).

2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
Grammatica:
кратке
- il periodo
поруке,
ipotetico della
realtà (presente изјаве,
упутства или
+
presente/futuro; питања.
futuro + futuro)
ripresa di
bisogna/è
necessario +
infinito
- il congiuntivo
presente con
alcune
espressioni che
esprimono
sentimenti/emo
zioni (Ho
paura

Средњи ниво

Напредни ниво

цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.

тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.

Говор
2.СТ.2.3.1.
Започиње, води и
завршава
једноставан
разговор и
укључује се у
дискусију на теме
како од личног
интереса, тако и
оне о
свакодневном
животу.

Говор
2.СТ.3.3.1.
Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дис
кусијама о
општим и
стручним
темама, с једним
или више
саговорника
(теме о очувању
природних
богатстава и
уметничког
наслеђа, заштити
животне
средине).

2.СТ.2.3.2. Износи
лични став,
уверења,
очекивања,
искуства, планове
као и коментаре о
мишљењима
других учесника у
разговор (теме о
очувању
природних
богатстава и
уметничког
наслеђа, заштити
животне средине).
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2.СТ.3.3.3.
Методично и
јасно излаже о
разноврсним
темама;
објашњава своје
становиште
износећи
преднoсти и
недостатке
различитих
тачака гледишта
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Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

che…/ Mi
spaventa
che…) e
necessità
(Bisogna/È
necessario
che…)
il passivo

Fonetica: la
concatenazione
Culture a confronto
Parchi e aree protette

Основни
ниво

Писање
2.СТ.1.4.5.
Преводи или
интерпретира
информације
из
једноставних
порука,
бележака или
образаца.

Писање
2.СТ.2.4.5. Пише
извештај или
прослеђује вести
(преводи,
интерпретира,
резимира, сажима)
у вези са кратким
и/или
једноставним
текстом из
познатих области
који чита или
слуша.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке
структуре.
Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и

Знање о језику
2.СТ.2.5.2.
Правилно разуме
и користи већи
број сложенијих
језичких
структура.

Strategie per
imparare
Capire un regolamento

4. Sulla
carta e
sullo
schermo
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Obiettivi
comunicativi:
- capire una
trama per poter
scegliere un
film
- riassumere la
trama di un
film
- descrivere le
proprie

Средњи ниво

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Напредни ниво
и одговара на
питања
слушалаца.
Писање
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/превод
и садржаје и
информације из
дужих и
сложенијих
текстова из
различитих
области које
чита или слуша
(нпр.
препричава,
описује,
систематизује и
сл.).
Знање о језику
2.СТ.3.5.2.
Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и
активно користи
све уобичајене
граматичке
структуре.
Слушање
2.СТ.3.1.1.
Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом
у којoj се износе
лични ставови
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

impressioni in
merito a un
film/libro
interagire al
telefono (dire
che si è
sbagliato
numero,
chiedere di
parlare con
qualcuno,
informarsi
sull’identità
dell’interlocuto
re,
far attendere)
fissare un
appuntamento
(al telefono)
parlare di
abitudini di
lettura

Основни
ниво
јавном
контексту.

Читање
2.СТ.1.2.5.
Разуме
кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене
Competenze
текстове који
pragmatiche
се односе на
- organizzare una цивилизацијс
serata
ке тековине,
cinematografic културу и
a
обичаје свог
per la classe
и других
- realizzare una
народа.
“minisceneggiatura” Говор
2.СТ.1.3.6.
Competenze
Преноси или
linguistiche
интерпретира
Lessico:
кратке
- aggettivi e
поруке,
sostantivi per
изјаве,
definire i generi
упутства или
cinematografici/lett питања.
erari

Средњи ниво
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину
аутентичног
тонског записа
(аудио и видео
запис) о познатим
темама,
представљених
јасно и
стандaрдним
језиком.

Напредни ниво
једног или више
са/говорника, у
приватном,
образовном,
јавном и
професионалном
контексту.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.

Читање
2.СТ.3.2.6.
Разуме одломке
оригиналних
књижевних дела
и текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.

Говор
2.СТ.2.3.6.
Извештава о
догађају,
разговору или
садржају нпр.
књиге, филма и сл.

Говор
2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама
из нпр.
новинског
чланка,
документарног
програма,
дискусија,

2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
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Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво
- espressioni utili per 2.СТ.1.3.7.
valutare/esprimere Излаже
un giudizio
једноставне,
- espressioni per
блиске
chiedere conferma садржаје у
... no?, … vero?
вези сa
културом и
традицијом
Grammatica:
- mentre +
свог и
imperfetto e
других
passato
народа.
prossimo
- il trapassato
prossimo
Fonetica: le
espressioni no? e
vero?
Culture a confronto
Italiani al cinema
Strategie per
comunicare
Riassumere una storia

1004

Средњи ниво
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Напредни ниво
излагања и вести
(препричава,
резимира,
преводи).
2.СТ.3.3.5.
Упоређује
ставове и
монолошки
изражава
мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Писање
2.СТ.1.4.4.
Пише
једноставне
текстове
према
моделу, уз
помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству,
дескриптивне и
наративне
текстове о
разноврсним
темама из области
личних
интересовања и
искустава.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.2.
Саставља
кратке,
разумљиве
реченице
користећи
једноставне
језичке

Знање о језику
2.СТ.2.5.2.
Правилно разуме
и користи већи
број сложенијих
језичких
структура.

Писање
2.СТ.3.4.5. Пише
извештај/превод
и садржаје и
информације из
дужих и
сложенијих
текстова из
различитих
области које
чита или слуша
(нпр.
препричава,
описује,
систематизује и
сл.).
Знање о језику
2.СТ.3.5.2.
Разуме
целокупни
репертоар
граматичких
структура и
активно користи
све уобичајене
граматичке
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

5. Piccolo
grande
schermo

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Obiettivi
comunicativi
- parlare di fatti
storici
- parlare della
televisione
- parlare di
abitudini
- confrontare
comportamenti;
- esprimere e
motivare
preferenze;
- fare ipotesi
Competenze
pragmatiche
- inventare un
nuovo formato
televisivo
Competenze
linguistiche
Lessico: “formati”
televisivi
(documentario,
telefilm, ecc.)
Grammatica:
- il gerundio con
funzione
modale
- il periodo
ipotetico della
possibilità (se +
congiuntivo
imperfetto +
condizionale
presente)

Основни
ниво
структуре.

Средњи ниво

Напредни ниво
структуре.

Слушање
2.СТ.1.1.4.
Схвата
смисао
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези
с темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и
спор ритам
излагања).

Слушање
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину
аутентичног
тонског записа
(аудио и видео
запис) о познатим
темама,
представљених
јасно и
стандaрдним
језиком.

Слушање
2.СТ.3.1.3.
Разуме
аутентични
аудио и видео
запис у коме се
износе ставови
на теме из
друштвеног или
професионалног
живота.

Читање
2.СТ.1.2.1.
Разуме општи
смисао
једноставних
краћих
текстова у
вези с
блиским
темама, у
којима
преовлађују
фреквентне
речи и
интернациона
лизми.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе на
цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.

Читање
2.СТ.3.2.6.
Разуме одломке
оригиналних
књижевних дела
и текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.

Говор
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,

Говор
2.СТ.2.3.6.
Извештава о
догађају,
разговору или
садржају нпр.

Говор
2.СТ.3.3.4.
Извештава о
информацијама
из нпр.
новинског
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Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји
Fonetica: le
interiezioni (ah, boh,
mah…)
Culture a confronto
Per ridere un pò
Strategie per
imparare
Imparare l’italiano con
la tv

1006

Основни
ниво
изјаве,
упутства или
питања.
2.СТ.1.3.7.
Излаже
једноставне,
блиске
садржаје у
вези сa
културом и
традицијом
свог и других
народа.

Средњи ниво
књиге, филма,
емисије и сл.
2.СТ.2.3.7. Излаже
садржаје и износи
своје мишљење у
вези сa културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Напредни ниво
чланка,
документарног
програма,
дискусија,
излагања и вести
(препричава,
резимира,
преводи).
2.СТ.3.3.5.
Упоређује
ставове и
монолошки
изражава
мишљење у вези
са културом,
традицијом и
обичајима свог и
других народа.

Писање
2.СТ.1.4.4.
Пише
једноставне
текстове
према
моделу, уз
помоћ
илустрација,
табела, слика,
графикона,
детаљних
упутстава.

Писање
2.СТ.2.4.3. Пише,
према упутству,
дескриптивне и
наративне
текстове о
разноврсним
темама из области
личних
интересовања и
искустава.

Писање
2.СТ.3.4.3. Пише
дескриптивни
или наративни
текст о стварним
или
измишљеним
догађајима.

Знање о
језику
2.СТ.1.5.1.
Користи
задовољавају
ћи број
фреквентних
речи и израза
које му

Знање о језику
2.СТ.2.5.1.
Користи речи и
изразе који му
омогућавају
успешну
комуникацију у
предвидивим/свак
одневним

Знање о језику
2.СТ.3.5.1.
Разуме и
користи
разноврстан
репертоар речи,
израза и идиома,
који му
омогућавају да
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

6. Il
mondo in
rete

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво
омогућавају
изражавање
основних
комуникатив
них функција
у
свакодневни
м
ситуацијама.
Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и
јавном
контексту.

Obiettivi
comunicativi:
- fare una
supposizione
- descrivere il
carattere di una
persona
- esprimere
un’opinione/im
pressione
- esprimere una
volontà
- esprimere
accordo/disacc
ordo/incredulità
- discutere su
diversi modi di
comunicare
- elencare aspetti Читање
positivi e
2.СТ.1.2.1.
negativi
Разуме општи
смисао
Competenze
једноставних
pragmatiche
краћих
текстова у
- formulare le
вези с
regole d’oro
блиским
dell’amicizia
темама, у
- ideare una
којима
campagna
преовлађују
- pro o contro i
фреквентне
social network речи и
интернациона

Средњи ниво

Напредни ниво

ситуацијама,
актуелним
догађајима и сл.

се изражава
јасно, течно,
прецизно и
детаљно.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Слушање
2.СТ.3.1.1.
Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом
у којoj се износе
лични ставови
једног или више
са/говорника, у
приватном,
образовном,
јавном и
професионалном
контексту.
Читање
2.СТ.3.2.6.
Разуме одломке
оригиналних
књижевних дела
и текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе
на цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.
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Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво
лизми.
Competenze
linguistiche
Говор
Lessico:
2.СТ.1.3.4.
- carattere/person Описује
alità
блиско
- rapporti
окружење
interpersonali,
(особе,
Internet/reti
предмете,
sociali
места,
активности,
Grammatica:
догађаје).
- il futuro
semplice con
2.СТ.1.3.5.
valore modale
Излаже већ
- il congiuntivo
припремљену
presente con
кратку
sembrare/parer презентацију
ee
о блиским
- volere
темама.
- quello che
- la particella ci
con il verbo
credere
- il gerundio con
funzione
temporale
Fonetica: esprimere
incredulità
Culture a confronto
Lo dico o non lo dico?
Strategie per
comunicare
L’arte della
conversazionе

1008

Средњи ниво
Говор
2.СТ.2.3.2. Износи
лични став,
уверења,
очекивања,
искуства, планове
као и коментаре о
мишљењима
других учесника у
разговору.

Напредни ниво
Говор
2.СТ.3.3.2.
Размењује
ставове и
мишљења уз
изношење
детаљних
објашњења,
аргумената
и коментара.

2.СТ.2.3.5. Излаже
већ припремљену
презентацију о
темама из свог
окружења или
струке.

2.СТ.3.3.3.
Методично и
јасно излаже о
разноврсним
темама;
објашњава своје
становиште,
износећи
преднoсти и
недостатке
различитих
тачака гледишта
и одговара на
питања
слушалаца.
Писање
Писање
Писање
2.СТ.1.4.2.
2.СТ.2.4.4. Пише
2.СТ.3.4.4. Пише
Пише sms
кратке,
есеје, користећи
или поруку
једноставне есеје о информације из
на некој од
различитим
различитих
друштвених
темама из личног
извора и нуди
мрежа) о
искуства,
аргументована
темама из
приватног,
решења у вези с
свакодневног образовног и
одређеним
живота (нпр. јавног контекста.
питањима; јасно
описује људе,
и детаљно
догађаје,
исказује став,
места,
осећање,
осећања).
мишљење или
реакцију.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

7. Lavoro
e società

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Obiettivi
comunicativi:
- parlare di
impegno
sociale
- parlare di
animali e di
protezione
degli animali
- esprimere una
speranza
- parlare della
propria
attività/professi
one
- descrivere gli
aspetti positivi
e negativi di
una
professione
- indicare
alcunirequisiti
richiesti per
svolgere una
professione
parlare di
welfare
Competenze

Основни
ниво
Знање о
језику
2.СТ.1.5.5.
Примењује
основну
правописну
норму.

Средњи ниво

Напредни ниво

Знање о језику
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и
разумљив текст у
коме су правопис,
интерпункција и
организација
углавном добри.

Знање о језику
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне
и разумљиве
текстове,
доследно
примењујући
језичка
правила, правила
организације
текста и
правописну
норму.
Слушање
2.СТ.3.1.1.
Разуме
појединости
значајне за
разговор или
расправу са
сложеном
аргументацијом
у којoj се износе
лични ставови
једног или више
са/говорника, у
приватном и
професионалном
контексту.
Читање
2.СТ.3.2.1.
Препознаје тему
и схвата садржај
разноврсних
текстова,
примењујући
одговарајуће
технике/врсте
читања.

Слушање
2.СТ.1.1.2.
Схвата
смисао краће
спонтане
интеракције
између двоје
или више
са/говорника
у личном,
образовном и
јавном
контексту.

Слушање
2.СТ.2.1.2. Разуме
суштину и битне
појединости
разговора или
расправе између
двоје или више
са/говорника у
приватном,
образовном и
јавном контексту.

Читање
2.СТ.1.2.2.
Проналази
потребне
информације
у
једноставним
текстовима
(нпр. огласи,
брошуре,
обавештења,
кратке
новинске

Читање
2.СТ.2.2.2.
Открива значење
непознатих речи
на основу
контекста који му
је близак.
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Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји
pragmatiche
-

-

creare una
“mappa del
volontariato”
intervistare i
compagni
riguardo al
lavoro
ideare
un’iniziativa di
welfare
innovativo

Competenze
linguistiche
Lessico:
- lessico
dell’impegno
- sociale
- nomi di animali
- lavoro e stato
sociale
Grammatica:
 uso di alcuni
verbi +
complemento
(aiutare,
donare,
occuparsi di,
ringraziare…)
 forma esplicita
e forma
implicita (il
verbo sperare);
 stare per +
infinito
Fonetica: le
consonanti doppie
1010

Основни
ниво
вести).
Говор
2.СТ.1.3.4.
Описује
блиско
окружење
(особе,
предмете,
места,
активности,
догађаје).
2.СТ.1.3.6.
Преноси или
интерпретира
кратке
поруке,
изјаве,
упутства или
питања.

Писање
2.СТ.1.4.3.
Попуњава
образац
curriculum
vitae,
наводећи
личне

Средњи ниво

Напредни ниво

Говор
2.СТ.2.3.1.
Започиње, води и
завршава
једноставан
разговор и
укључује се у
дискусију на теме
како од личног
интереса, тако и
оне о
свакодневном
животу.

Говор
2.СТ.3.3.1.
Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дис
кусијама о
општим и
стручним
темама, с једним
или више
саговорника
(теме везана за
посао и
волонтерски
рад).

2.СТ.2.3.2. Износи
лични став,
уверења,
очекивања,
искуства, планове
као и коментаре о
мишљењима
других учесника у
разговор (теме
везана за посао и
волонтерски рад).

2.СТ.3.3.3.
Методично и
јасно излаже о
разноврсним
темама;
објашњава своје
становиште
износећи
преднoсти и
недостатке
различитих
тачака гледишта
и одговара на
питања
слушалаца.
Писање
Писање
2.СТ.2.4.1. Пише
2.СТ.3.4.2. Пише
белешке или
пословна и друга
одговара на
формална писма
поруке, истичући
различитог
битне детаље (нпр. садржаја за
пише и одговара
личне потребе и
на оглас за посао,
потребе струке

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Culture a confronto
Il senso del tempo
Strategie per
imparare
Parole soлidali

Основни
ниво
податке,
образовање,
радно
искуство и
сл.
Знање о
језику
2.СТ.1.5.5.
Примењује
основну
правописну
норму.
2.СТ.1.5.6.
Користи
неутралан
језички
регистар.

8. Parla
chiaro

Obiettivi
comunicativi:
- descrivere in
modo semplice
un fenomeno
culturale
(nascita di una
lingua
nazionale)
- parlare di
lingue e dialetti
- riconoscere
denominazione
e funzione di
alcuni uffici

Слушање
2.СТ.1.1.3.
Схвата општи
смисао
информације
или краћих
монолошких
излагања у
образовном и
јавном
контексту.
2.СТ.1.1.4.
Схвата
смисао

Средњи ниво

Напредни ниво

пише curriculum
vitae)

(нпр. пише и
одговара на
оглас за посао,
пише curriculum
vitae)
Знање о језику
2.СТ.3.5.4. Пише
јасне, прегледне
и разумљиве
текстове,
доследно
примењујући
језичка
правила, правила
организације
текста и
правописну
норму.

Знање о језику
2.СТ.2.5.4. Пише
прегледан и
разумљив текст у
коме су правопис,
интерпункција и
организација
углавном добри.
2.СТ.2.5.5.
Препознаје
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и
разлике у култури,
обичајима и
веровањима своје
земље и земље
чији језик учи.
Слушање
2.СТ.2.1.3. Разуме
суштину и битне
појединости
монолошког
излагања у
образовном и
јавном контексту
уколико је
излагање јасно и
добро
структурирано.
2.СТ.2.1.4. Разуме
суштину
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2.СТ.3.5.5.
Познаје и
адекватно
користи
формални и
неформални
језички
регистар.
Слушање
2.СТ.3.1.2.
Разуме
презентацију
или предавање
са сложеном
аргументацијом
уз помоћ
пропратног
материјала.
2.СТ.3.1.3.
Разуме
аутентични
аудио и видео
1011

Школски програм 2019.-2023.године
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

-

pubblici
formulare
prescrizioni
parlare di
problemi
burocratici

Competenze
pragmatiche
- sondaggio
sull’uso del
dialetto
- poster
pubblicitario
per corsi di
lingua e cultura
italiana
Competenze
linguistiche
Lessico: lingua
italiana, dialetti, uffici
pubblici
Grammatica:
- il passivo con
l’ausiliare
andare
- il passato
prossimo dei
verbi modali
- il passato
remoto
Fonetica: gli
scioglilingua
Culture a confronto
Le lingue degli italiani
Strategie per
imparare
1012

Основни
ниво
прилагођеног
аудио и видео
записа у вези
с темама из
свакодневног
живота
(стандардни
говор,
разговетни
изговор и
спор ритам
излагања).
Читање
2.СТ.1.2.5.
Разуме
кратке
адаптиране
одломке
књижевних
дела, и друге
поједностављ
ене
текстове који
се односе на
цивилизацијс
ке тековине,
културу и
обичаје свог
и других
народа.
Говор
2.СТ.1.3.3.
Тражи и даје
једноставне
информације,
у приватном,
јавном и
образовном
контексту.

Средњи ниво

Напредни ниво

аутентичног
тонског записа
(аудио и видео
запис) о познатим
темама,
представљених
јасно и
стандaрдним
језиком.

запис у коме се
износе ставови
на теме из
друштвеног или
професионалног
живота.

Читање
2.СТ.2.2.6. Разуме
адаптиране
књижевне
текстове и
прилагођене
текстове који се
односе
на цивилизацијске
тековине, културу
и обичаје свог и
других народа.

Читање
2.СТ.3.2.6.
Разуме одломке
оригиналних
књижевних дела
и текстове који
се односе на
цивилизацијске
тековине,
културу и
обичаје свог и
других народа.

Говор
2.СТ.2.3.3.
Размењује,
проверава,
потврђује
информације о
познатим темама у
формалним
ситуацијама (нпр.
у установама и на
јавним местима).

Говор
2.СТ.3.3.1.
Активно
учествује у
формалним и
неформалним
разговорима/дис
кусијама о
општим и
стручним
темама, с једним
или више
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји
Consultare il
dizionario

Основни
ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

саговорника.
2.СТ.3.3.3.
Методично и
јасно излаже о
разноврсним
темама;
објашњава своје
становиште
износећи
преднoсти и
недостатке
различитих
тачака гледишта
и одговара на
питања
слушалаца.
Писање
Писање
Писање
2.СТ.1.4.3.
2.СТ.2.4.4. Пише
2.СТ.3.4.2. Пише
Попуњава
кратке,
пословна и друга
образац/упит једноставне есеје о формална писма
ник, наводећи различитим
различитог
личне
темама из личног
садржаја за
податке,
искуства,
личне потребе и
образовање,
приватног,
потребе струке.
интересовања образовног и
и сл.
јавног контекста.
2.СТ.3.4.4. Пише
есеје, користећи
информације из
различитих
извора и нуди
аргументована
решења у вези с
одређеним
питањима; јасно
и детаљно
исказује став,
осећање,
мишљење или
реакцију.
Знање о
Знање о језику
Знање о језику
2.СТ.2.5.5.
2.СТ.3.5.5.
језику
2.СТ.1.5.6.
Препознаје
Познаје и
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Наставна
тема
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Исходи – по нивоима
Циљеви - садржаји

Основни
ниво
Користи
неутралан
језички
регистар.

Средњи ниво
формални и
неформални
регистар; познаје
правила понашања
и разлике у
култури,
обичајима и
веровањима своје
земље и земље
чији језик учи.

Напредни ниво
адекватно
користи
формални и
неформални
језички
регистар.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа

6.2.4. Рачунарство и информатика
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Корелација:

Међупредметне компетенције:

Рачунарство и информатика
ВИ и ТО
I
индивидуални , фронтални, групни
65
2
Српски језик, Енглески језик
Општеобразовни предмети: енглески језик,
италијански језик, српски језик и књижев
ност,историја са историјом уметности, фи
зика,физичко васпитање,грађанско
васпитање и веронаука и стручни предмет
и: историја музике, солфеђо, теорија,
музички инструменти, музички облици,
хармонија, хор,главни предмет ‐
инструмент.
Дигитална компетенција, комуникација,
компетенција целоживотно за учење

Циљ:
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.
Задаци:
Развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и
значају информатике за функционисање и развој друштва, стекну знања потребна за
подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса,
коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног
система.
Начини провере: усмено, практични задаци, домаћи задаци.
Настава се реализује у учионици која је опремљена са рачунарима, путем теоријских
предавања и практичног дела који
се oдноси на практичне вежбе на рачунарима, активности подстичу изградњу знања,
анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање и укључују практичан
рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета
(општеобразовних и стручних музичких предмета), тема и области са којима се сусрећу
изван школе и осмишљене су тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу
формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем језичке и
информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности,
способности вредновања и самовредновања.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна тема
1. Основе
рачунарске
технике

2. Основе рада у
оперативном
систему са
графичким
интерфејсом

Циљеви садржаји
Стицање знања о
предмету
изучавања
информатике и
рачунарском
систему

Стицање знања
потребних за
подешавање
параметара
оперативног
система на нивоу
корисничког
интерфејса,
коришћење
могућности
оперативних
система и
система датотека
конкретног
оперативног
система
3. Обрада текста Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за
обраду текста

1016

Исходи – по нивоима
Ученик треба
да:
-схвати појам
информатике
-уочи разлику
између
појединих
делова
рачунарског
система
-схвати значај и
функционисање
рaчунарског
система
Ученик треба
да:
савлада основе
рада у
оперативном
систему
Windows

Ученик треба
да:
се оспособи за
рад у програму
за обраду
текста( MS
Word)

Ученик зна да:
за основни ниво:
именује и опише основне
појмове као што су
информатика, рачунарски
систем
за средњи ниво:
наброји основне компоненте
рачунара, наведе примену
рачунара у разним областима
људске делатности
за напредни ниво:
објасни утицај компоненти
рачунара на перфомансе
рачунара
Ученик зна да:
за основни ниво:
отвори програм,сачува, пронађе
га, класификује датотеке
за средњи ниво:
инсталира корисничке програме,
уклони их, користи програме за
заштиту рачунара од штетног
софтвера
за напредни ниво:
подешава датум и време, радну
површину, мења налоге

Ученик треба да:
за основни ниво:
подеси радно окружење, уноси
текст,слику, табелу и форматира
их
за средњи ниво:
уметање графикона, специјалних
симбола, нумерација страница,
додавање оквира, датума,
штампање
за напредни ниво:
израду стилова, генерисање
садржаја, уклапање више
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
докумената,генерисање садржаја
4. Слајд –
презентације

Оспособљавање
ученика за
израду
слајд –
презентација и
њихово
презентовање

Ученик треба
да зна да
направи
презентацију и
да је презентује

5. Табеларни
прорачуни

Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне
прорачуне

Ученик треба
да зна да
правилно
организује
податке у
табеле и да их
проналази

6. Интернет и
електронска
комуникација

Оспособљавање
ученика за
коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

Ученик треба
да зна да
правилно
користи
Интернет

Ученик треба да:
за основни ниво:
подеси дизајн, уметне текст,
слике, табеле, графиконе
за средњи ниво:
форматира све објекте, дода
звук, видео, ефекте, транзиције
за напредни ниво:
дода хипервезе,подешава
параметре приказа,штампа
презентацију
Ученик треба да:
за основни ниво:
користи формуле, форматира
податке
за средњи ниво:
користи основне функције,
копира формуле, релативне и
апсолутне адресе
за напредни ниво:
користи сложене функције,
подешава изглед
странице за штампање
табеларног документа
Ученик треба да:
за основни ниво:
зна шта је интернет, разликује
начине повезивања на
Интернет,проналази и преузима
садржаје са веб-а
за средњи ниво:
зна да комуницира путем
електронске поште, зна да
објасни предности и мане
електронске комуникације,
примењује правила лепог
понашања
за напредни ниво:
зна да објасни предности и мане
електронског пословања, зна да
примени безбедносне мере
приликом коришћења
Интернета, поштује ауторска
права
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Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Корелација:

Међупредметне компетенције:

Рачунарство и информатика
ВИ и ТО
II
индивидуални , фронтални, групни
65
2
Општеобразовни предмети: енглески језик,
италијански језик, српски језик и књижев
ност,
историја са историјом уметности, физика,
физичко васпитање,
грађанско васпитање и веронаука и стручн
и предмети: историја музике,
солфеђо, теорија, музички инструменти,
музички облици, хармонија, хор,
главни предмет ‐ инструмент.
Рад с подацима и информацијама,
дигитална компетенција, комуникација,
компетенција за целоживотно учење

Циљ:
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.
Задаци:
Развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и
значају информатике за функционисање и развој друштва, стекну знања потребна за
подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса,
коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног
система.
Начини провере: усмено, практични задаци, домаћи задаци.
Настава се реализује у учионици која је опремљена са рачунарима, путем теоријских
предавања и практичног дела који
се oдноси на практичне вежбе на рачунарима, активности подстичу изградњу знања,
анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање и укључују практичан
рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета
(општеобразовних и стручних музичких предмета), тема и области са којима се сусрећу
изван школе и осмишљене су тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу
формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем језичке и
информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности,
способности вредновања и самовредновања.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
1.Обрада текста
на рачунару

2.Од идеје до
програма

3.Типови
података,
променљива и
структура

Циљеви садржаји
Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за
обраду текста ,
табеларним
прорачунима

Исходи – по нивоима
Ученик треба
да:
се оспособи за
рад у програму
за обраду
текста( MS
Word)

Ученик треба да:
за основни ниво:
подеси радно окружење, уноси
текст,слику, табелу и
форматира их, уметање
графикона
за средњи ниво:
зна рад са фонтовима,уметање
специјалних симбола,
нумерација страница, додавање
оквира, датума, штампање
за напредни ниво:
израду стилова, генерисање
садржаја, уклапање више
докумената,генерисање
садржаја,форматирање реда и
параграфа
Оспособљавање
Ученик треба
Ученик зна да:
ученика за
да:
за основни ниво:
поставку
-схвата значај
отвори програм,сачува, испис
проблема,
алгоритма за
поруке на екрану
пројектовање и
решење
за средњи ниво:
развој програма у различитих
решава линијске задатке
програмском
проблема
за напредни ниво:
језику Python
-усвоји основна схвата и решава задатке са
правила уноса
функцијама max, min, abs
синтаксе
Оспособљавање
Ученик треба
Ученик треба да:
ученика за рад са да:
за основни ниво:
бројевима,
-влада
решава задатке са условима(IF)
константа и
појмовима
за средњи ниво:
варијабла,
везаним за
решава задатке са FOR петљом
команде IF i
бројеве
за напредни ниво:
WHILE, рад са
-разликује
решава задатке са WHILE
текстом, знаковни програмске
петљом
релацијски изрази петље и
случајеве када
се оне користе
-уноси
правилно
податке
-разликује
релацијске
изразе
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Наставна тема
4. Структура
података,
графика и звук

5. Блок настава

Циљеви садржаји
Упознају
принципе
представљања и
обраде цртежа и
слика на
рачунару и
овладају
техникама
коришћења
једног од
графичких
програма за
обраду цртежа и
слика
Оспособљавање
ученика за
форматирање
текста, креирање
једноставних
програма и
њихово
едитовање,
извршавање,
рачунарска
графика и звук,
потпрограми

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Корелација:

1020

Исходи – по нивоима
Ученик ће
знати да:
користи
програме за
обраду слике

Ученик треба да:
за основни ниво:
разликује векторску од
растерске графике, додаје
текста, ради са ефектима
за средњи ниво:
ради са слојевима, , маскама,
исецање, брисање, копирање
делова слике,
за напредни ниво:
врши трансформације, уклапа
их, штампа цртеж

Ученик треба
да зна да
користи
стечена знања
на практичним
примерима

Ученик треба да:
за основни ниво:
форматира податке,едитује
за средњи ниво:
користи звук, разликује
формате звука
за напредни ниво:
да сними звук и сачува

Рачунарство и информатика
ВИ и ТО
III
индивидуални , фронтални, групни
60
2
Општеобразовни предмети: енглески језик,
италијански језик,
српски језик и књижевност, историја са ис
торијом уметности,
физика, физичко васпитање, грађанско вас
питање и веронаука и стручни предмети:
историја музике, етномузикологија,
солфеђо, теорија, музички инструменти,
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Међупредметне компетенције:

музички облици,
хармонија, хор, главни предмет ‐ инструме
нт.
Дигитална компетенција, комуникација,
компетенција за целоживотно
учење,естетичка компетенција

Циљ:
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.
Задаци:
Развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и
значају
информатике
за
функционисање
и
развој
друштва,
да
развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром
Начини провере: усмено, практични задаци, домаћи задаци.
Настава се реализује у учионици која је опремљена са рачунарима, путем теоријских
предавања и практичног дела који
се oдноси на практичне вежбе на рачунарима, активности подстичу изградњу знања,
анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање и укључују практичан
рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета
(општеобразовних и стручних музичких предмета), тема и области са којима се сусрећу
изван школе и осмишљене су тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу
формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем језичке и
информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности,
способности вредновања и самовредновања.

Наставна тема
1.Програми за
рад у музици

Циљеви садржаји
Оспособљавање
ученика за
стицање
основних знања о
потребном
хардверу за рад
са музичким
програмима.
Упознавање
ученика са
софтверским
пакетима који
омогућавају
уношење и
обраду

Исходи – по нивоима
Ученик треба
да се упозна са
програмом за
израду нотног
записа
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Ученик треба да:
за основни ниво:
-схвати основна правила
повезивања хардвера
-овлада техником инсталације
софтвера
за средњи ниво:
-увиди разлику између
различитих техника уноса
нотног записа
за напредни ниво:
-самостално користи софтвер за
унос нотног записа
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2.Програми за
цртање

Циљеви садржаји
нотног записа, а
затим и
његово
штампање.
Оспособљавање
ученика са
могућностима
рачунара у
изради слика
помоћу
графичких
објеката

3.Мултимедијске Оспособљавање
ученика за
апликације
стицањем
основних знања о
софтверским
пакетима који
омогућавају
снимање и
едитовање
звучног записа и
трајно
похрањивање на
медије
спољне меморије.
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Корелација:
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Исходи – по нивоима

Ученик треба
да схвати
значај употребе
програма за
цртање

Ученик треба
да:
користи
програме за
интеграцију
текста, звука и
слике

Ученик зна да:
за основни ниво:
-користи апликацију за рад са
графиком
за средњи ниво:
-познаје основне технике
трансформације објеката
за напредни ниво:
-користи цртеже у комбинацији
са другим апликацијама
Ученик треба да:
за основни ниво:
-схвата значај хипертекста
за средњи ниво:
-препознаје основне хипертекст
објекте
за напредни ниво:
-користи мултимедијалне
апликације

Рачунарство и информатика
ВИ и ТО
IV
индивидуални , фронтални, групни
60
2
Општеобразовни предмети: енглески језик,
италијански језик,
српски језик и књижевност, историја са ис
торијом уметности,
физика, физичко васпитање, грађанско вас
питање и веронаука и стручни предмети:
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Међупредметне компетенције:

историја музике, етномузикологија,
солфеђо, теорија, музички инструменти,
музички облици,
хармонија, хор, главни предмет ‐ инструме
нт.
Дигитална компетенција, комуникација,
компетенција за целоживотно
учење,естетичка компетенција

Циљ:
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.
Задаци:
Развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и
значају
информатике
за
функционисање
и
развој
друштва,
да
развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром
Начини провере: усмено, практични задаци, домаћи задаци.
Настава се реализује у учионици која је опремљена са рачунарима, путем теоријских
предавања и практичног дела који
се oдноси на практичне вежбе на рачунарима, активности подстичу изградњу знања,
анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање и укључују практичан
рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета
(општеобразовних и стручних музичких предмета), тема и области са којима се сусрећу
изван школе и осмишљене су тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу
формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем језичке и
информатичке писмености, здравим стиловима живота, развојем креативности,
способности вредновања и самовредновања.

Наставна тема
1.Експерименти
са звуком

Циљеви садржаји
Оспособљавање
ученика за
стицање основних
знања о синтези
звука у рачунару,
форматима за
чување звучног
записа, МИДИ,
софтверу за
обраду звука,
дигитализацији
звука, едитовању
звука, ефектима,
обрада звука

Исходи – по нивоима
Ученик треба
да:
се оспособи за
коришћење
софтвера за
обраду звука
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Ученик треба да:
за основни ниво:
-разликује формате звучног
записа и користи
за средњи ниво:
-користи софтвер за обраду
звука
-схвата значај дигитализације
за напредни ниво:
-примењјује ефекте у току
обраде звука
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2.Рачунарска
комуникација

Циљеви садржаји

Исходи – по нивоима

Оспособљавање
ученика са
појмовима
рачунарске
мреже,
коришћење
мреже, пренос
података,
претраживање
базе података,
локалне мреже,
интернет

Ученик треба
да схвати
значај
рачунарске
комуникације
као и њена
правила
-схвата значај
рачунарских
комуникација

Ученик зна да:
за основни ниво:
-зна поделе мрежа и њихов
значај
за средњи ниво:
-разликује рачунарске мреже
-користи мрежне ресурсе
за напредни ниво:
-користи интернет

6.2.5. Историја са историјом културе и цивилизације
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

Историја са историјом културе и
цивилизације
ВИ, ТО
I (први)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
70
Годишњи фонд часова:
2
Недељни фонд часова:
Српски језик и књижевност, италијански
Корелација:
језик, веронаука, историја музике
дигитална компетенција, естетичка
компетенција, компетенција за учење,
Међупредметне компетенције:
комуникација, решавање проблема, сарадња
Циљ: је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и
улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање
и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за
разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном
оквиру); унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења,
способности
изражавања
и
образлагања
сопствених
ставова,
разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
Облик рада:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске баштине.
Задаци: да ученици стекну и прошире знања о општој и националној историји; 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; развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости
самосталном анализом различитих историјских извора и литературе; повезују стечена
знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; буду оспособљени за
примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; развијају
одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; развијају свест о
квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Начини провере: усмена провера, писмена провера, тест, пројекат, презентација, пано,
разговор, дебата, симулација, истраживање, анализа информација
Наставна тема
1. Историја
цивилизације

Циљеви - садржаји
Упознавање са
историјом као науком,
са основним појмовима
цивилизације, културе,
уметности;
Периодизација историје,
историјски извори;
Хронолошки и научни
оквир историје

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у
стању да у усменом
и писаном излагању
користи основне
историјске појмове;
користи хронолошке
одреднице,
разликује начине
рачунања времена,
именује периоде
прошлости, разврста
историјске изворе,
објасни улогу
уметника и
уметности

2. Праисторија

Доба првобитних
њудских заједница основне одлике
праисторије, подела,
начин живота,

Ученик ће бити у
стању да наведе
главне проналаске и
опише њихов утицај
на начин живота

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Основни ниво:
ученик користи
основна историјска
знања у разумевању
прошлости
Средњи ниво:
ученик правилно
употребљава
историјске појмове и
терминологију,
препознаје
историјске изворе
Напредни ниво:
ученик разуме,
анализира
историјске податке и
терминологију,
лоцира одређене
временске
одреднице, уочава
постојање
различитих
интерпретација у
историјским
изворима
Основни ниво:
ученик може да
опише основне
карактеристике
каменог и металног
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3. Стари век

4. Средњи век
1026

Циљеви - садржаји
проналасци, основни
колалитети у Европи и
на нашим просторима,
остаци материјалне
културе и уметности

Исходи – по нивоима
људи у праисторији;
да разликује основне
одлике каменог и
металног доба, да
лоцира на карти
најзначајније
локалитете, да
препозна основне
одлике
праисторијске
уметности

доба
Средњи ниво:
ученик лоцира
најнајзначајније
локалитете и
објашњава
праисторијске
проналаске
Напредни ниво:
Ученик упоређује
остатке материјалне
културе и уметности
са различитих
локалитета
Цивилизације Старог
Ученик ће бити у
Основни ниво:
истока, античке Грчке и
стању да лоцира на
ученик именује
античког Рима историјској карти
цивилизације старог
организација привреде,
најважније
века, да опише
државе и друштва,
цивилизације старог њихове основне
(државни и друштвено
века; приказује
карактеристике
уређење) колонизација,
друштвену
Средњи ниво;
ратови и освајања,
структуру и државно ученик лоцира
научна и техничка
уређење Старог
цивилизације на
достигнућа, религија;
истока, Грчке и
карти, да именује
уметност (архитектура,
Рима, смести
најзначајније
скулптура, сликарство,
историјску појаву,
личности, разликује
музика, примењена
догађај и личност у
и наведе ратове и
уметност), локалитети
просторни и
освајања
на нашим просторима
временски оквир;
Напредни ниво:
истражи основна
ученик
обележја и значај
реконструише начин
религије, разликује
живота у средњем
легенде и митове од веку, издвоји и
историјских
међусобро пореди
чињеница, разликује најважније одлике
врста писама
државних уређења у
цивилизација,
цивилизацијама
илустује примерима старог века;
важност утицаја
анализира културу и
привредних,
уметност кроз
научних и
демонстрацију
културних
примерима
достигнућа
Средњевековне
Ученик ће бити у
Основни ниво:
цивилизације западне
стању да разуме
ученик у
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
Европе, Византије,
исламска цивилизација,
религија, Срби у
средњем веку –
сеоба народа, привреда,
друштво, развој државе,
средњовековна култура,
Каролиншка ренесанса,
витешка и градска
култура, школе и
универзитети; уметност
– романика и готика
(опште одлике,
архитектура, скулптура
и сликарство, музика);
историја Византије,
настанак и основна
обележја исламске
културе и уметности и
утицај на друге народе;
хришћанство;
средњевековна српска
држава, најзначајније
династије и њихов
утицај, друштвено и
државно уређење,
привреда,
Средњовековна култура
код Срба – књижевност,
право; уметност
(архитектура,
сликарство, вајарство,
средњевековна музика).

Исходи – по нивоима
појам „средњи век“,
да наброји основне
одлике овог периода,
зна да навесе
основне податке
везане за Велику
сеобу, у стању је да
наброји последице
сеобе, изложи
основне податке и
обележка
византијске
цивилизације;
разликује основне
одлике хришћанства
и ислама и разуме
улогу религије у
друштву средњег
века; дефинше
основне
карактеристике
феудалног друштва;
разуме процес
развоја српске
државе и културе;
наводи примере
најзначајнијих
личности и догађаја
у овом периоду,
именује личности и
наводи њихов значај
у државности,
привреди, култури и
уметности у
средњем веку; да
истражи и примени
средњевековне
историјске изворе
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историјским
изворима може да
обележи
најзначајније
личности и догађаје,
направи паралелу
између хришћанства
и ислама; наброји
културна дела
средњег века
Средњи ниво:
ученик дискутује о
свакодневном
животу у средњем
веку, може да
одреди временски и
просторни оквир
најзначајнијих
догађаја, направи
паралелу између
уметничких стилова
средњег века
Напредни ниво:
ученик користи
историјске изворе
помоћу којих
истражује историју
средњег века, наводи
конкретне примере и
утицаје
средњевековних
владара и околних
држава на српску
државу и уметност,
класификује
уметност, узводи
закњучке о верским
утицајима, наводи
примере културног
наслеђа Србије кроз
примењено знање
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Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Историја са историјом културе и
цивилизације
ВИ, ТО
II (други)
индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
70
2
Српски језик и књижевност, италијански
језик, веронаука, историја музике
дигитална компетенција, естетичка
компетенција, компетенција за учење,
комуникација, решавање проблема, сарадња

Циљ:
је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање
историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења,
способности
изражавања
и
образлагања
сопствених
ставова,
разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске баштине.
Задаци: да ученици стекну и прошире знања о општој и националној историји; 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; развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости
самосталном анализом различитих историјских извора и литературе; повезују стечена
знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; буду оспособљени за
примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; развијају
одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; развијају свест о
квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Начини провере: усмена провера, писмена провера, тест, пројекат, презентација, пано,
разговор, дебата, симулација, истраживање, анализа информација
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
Нови век
1. Европа од
краја XV до
XVIII века

Циљеви - садржаји
Појам и периодизација
новог века, просторни
и времески оквир;
Велика географска
открића и њихов
значај; колонизација;
културе Маја, Инка и
Астека мануфактурна
производња, развој
капиталистичке
привреде; хуманизам и
ренесанса (развитак
уметнисти и науке);
реформација и
противреформација у
Европи,
апсолутистичке
монархије; Европска
култура, наука и
уметност, појава нових
стилова

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у Основни ниво: ученик
стању да дефинише може да наброји основне
појам “нови век“, одлике новог века, да на
наброји основне
тексту обележи
одлике овог
карактеристике
периода, зна да
хуманизма и ренесансе,
наведе
да наброји нове стилове
најзначајнија
Средњи ниво:
географска
ученик објашњава значај
открића, основне
великих географских
карактеристике
открића; прави паралелу
култура Маја, Инка између реформације и
и Астека; да
противреформације у
дефинише
Европи; процењује значај
капитализам.
нових праваца у култури
Ученик ће бити у и уметности
стању да истражи Напредни ниво:
најзначајније
Ученик упоређује нови
уметнике
век са претходним
хуманизма и
временским
ренесансе и њихова одредницама; кроз
дела, да објасни
примере истиче значај
реформацију и
нових културних
реакцију у Европи, промена, прави паралелу
да наброји
између капитализма
апсолутистичке
новог века и данашњице,
монархије и њихов формулише исходе
утицај у новом
реформација и њен
веку; да истрази,
утицај, као и утицај
класификује нове апсолутистичких
стилове и
монархија на Европу у
презентује кроз
новом веку
примере
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Наставна тема
2. Српски
народ и његово
окружење од
краја XV до
XVIII века

3. Свет крајем
XVIII и у првој
половини XIX
века

1030

Циљеви - садржаји
Државно и друштвено
уређење Османског
царства, положај
српског народа;
облици отпора
османској власти; Срби
под хабзбуршком
влашћу; сеобе Срба;
Срби у Угарској;
књижевност и
уметност

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у Основни ниво:
стању да
ученик може да направи
дефинишу
разлику између хајдука
државно и
и ускока и објасни
друштвено
њихов значај
уређење
Средњи ниво:
Османског
ученик је у стању да
царства, положај
наброји најзначајније
и обавезе српског хајдуке и ускоке, да на
народа, облике
примерима покаже
отпора, хајдуке и
разумевање положаја
ускоке, утицај
српског народа под
српског народа у
османском влашћу
аустријскоНапредни ниво:
турским
ученик описује државно
ратовима.
и друштвено уређење
Ученици ће знати Османског царства и
узроке и правце
примерима објашњава
сеоба Срба;
положај српског народа,
значај Војне
описује ток и последице
границе;
сеоба, анализира
Карловачку
књижевност и уметност
митрополију и
кроз демонстрацију
њену улогу у
примерима
историји српског
народа;
најзначајније
књижевнике и
уметнике
нововековне
Србије
Грађанске револуције; Ученик ће бити у Основни ниво:
Америчка и Француска стању да објасни
ученик ће бити у стању
револуција;
узроке, ток и
да одреди просторни и
Наполеонови ратови;
последице
временски оквир
индустријска
револуција у
најзначајнијих
револуција; појава
Европи и свету, да револуција и да
нових стилова у
представи
препозна у историјским
уметности
Наполеона као
изворима Наполеона као
историјску
историјску личност
личност, да
Средњи ниво:
наведе продукте
ученик може да
индустријске
дискутује о
револуције, да
револуцијама и њиховом
опише и разврста утицају на
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
нове стилове у
свакодневницу, може да
уметности
процени успех и значај
Наполеонових ратова
Напредни ниво:
учених образлаже
поводе револуција,
самоставло процењује
њихове исходе и
међусобни утицај;
наводи примере
Наполеонових ратова,
као и последице за
државу; зна да наброји и
препозна нове стилове у
уметности
Ученик ће бити у Основни ниво:
4. Српски народ Српска револуција
(Први и Други српски
стању да разуме
ученик репродукује
крајем XVIII и
устанак),
владавина
узрок
и
повод
основне карактеристике
у првој
Обреновића и стварање Српске
устанака, предводнике и
половини XIX
аутономне кнежевине; револуције, да
најзначакније битке
уставобранитељи и
лоцира и наведе
Средњи ниво:
њихова владавина;
основне
ученици процењују
културни препород и
карактеристике
исходе устанака и њихов
делатност Доситеја
Првог и Другог
утицај на Србију,
Обрадовића и Вука
српског устанка,
истражују владаре из
Караџића; стварање
наброји
династије Обреновић и
Црне Горе; Босна и
најзначајније
Карађорђевић и описују
Херцеговина под
битке, опише
њихов утицај у
османском влашћу;
исходе
кнежевини
положај Срва у јужној
револуције,
Напредни ниво:
Угарској
објасни прву
ученици праве паралелу
владавину
измећу револуција у
Обреновића и
Европи и Српске
њихов однос са
револуције и дефинишу
Карађорђевићима, њихов међусобни
процени и
утицај; представљају
истражи значај
донастије Обреновић и
Доситеја
Карађорђевић кроз
Обрадовића и
њихов међусобни однос;
Вука Караџића,
опише однос
Србије и околних
земаља
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Наставна тема
5. Револуција
1848/1849.
године

6. Свет у другој
половини XIX и
почетком XX
века

7. Србија и
Црна Гора и
њихови суседи у
1032

Циљеви - садржаји
Револуција 1848/1849.
године у Европи;
Војводина 1848/1849.
године; значај
револуције

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у Основни ниво:
стању да разуме и ученик именује
опише узроке,
револуције у Европи и
токове и
најзначајније личности
последице
Средњи ниво:
рецолуција у
ученик описује ток и
Француској,
последице сваке
Немачкој,
револуције и
Италији;
проглашење Војводине
објасне положај
Напредни ниво:
Срба у Угарској
ученик самостално
уочи револуције,
закњучује исходе
значај Мајске
револуција и њихов
скупштине и
међусобни однос
проглашења
Војводине
Друштвено-економске Ученик ће бити у Основни ниво:
прилике, економски
стању да разуме
ученик препознаје
напредак; уједињење
друштвенопромене након
Италије и Немачке;
економске
револуција, у стању је да
међународни односи;
прилике у свету
наброји нова научна
наука, достигнућа
након револуција; достигнућа и правце у
природних наука и
да наведе примере уметности
њихова примена; развој друштвеног
Средњи ниво:
друштвених наука.
раслојавања, да
ученик објашњава
уметност; романтизам, опише уједињење економски напредак и
реализам,
Италије и
друштвено раслојавање;
импресионизам,
Немачке, наброји уочава исходе
експресионизам
значајне личности уједињења Италије и
и опише промене, Немачке; дефинише све
да дискутује о
нове правце уметности и
међународним
набраја нихове
односима и
представнике
формирању
Напредни ниво:
политичких
ученик дискутује о
савеза, да
друштвено-економским
представи и
променама, последицама
дефинише научна, уједињења Италије и
културна и
Немачке;представља све
уметничка
промене у науци, култури
достигнућа кроз
и уметности кроз примене
примере
и објашњава њихов значај
Деуга владавина
Ученик ће бити у Основни ниво:
Милоша и Михаила
стању да опише
ученик може кратко да
Обреновића,
владавину
опише владавину
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
другој
половини XIX и
почетком XX
века

Циљеви - садржаји
намесништво;
владавина Александра
Обреновића; Мајски
преврат и успон
демократије; културне
прилике и привредни
развој; Црна Гора;
Срби у
Аустроугарској; Срби
у Босни и
Херцеговини
Срби под османском
влашћу; Први и Други
балкански рат и њихов
историјски значај;
Културно-просветне
прилике код Срба,
образовање, наука,
уметност

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:

Исходи – по нивоима
Обреновића,
Обреновића и Мајски
свакодневни
преврат; зна зараћене
живот у
стране у балканским
нововековној
ратовима
Србији, да
Средњи ниво:
дискутују о
ученик истражује узроке
демократским
и политичке пролике у
променама,
Србији, може да
политичким
предтави Александра
односима, да
Обреновића као
опишу узрок, ток историјску личност;
и последице
објашњава однос
Мајског преврата, зараћених страна у
да истраже
балканским ратовима,
зараћене стране у процењује промене у
балкасним
образовању и уметности
ратовима и њихов Напредни ниво:
однос, наброје
ученик дискутује о
најзначајније
узроцима и последицама
битке и опишу
Мајског преврата,
последице
политичким и
балканских
културним променама,
ратова;
објашњава ток и
да представе
последице балканских
промене у
ратова
образовању,
култури и
уметности
Историја са историјом културе и
цивилизације
ВИ, ТО
III (трећи)
индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
70
2
Српски језик и књижевност, италијански
језик, веронаука, историја музике
дигитална компетенција, естетичка
компетенција, компетенција за учење,
комуникација, решавање проблема, сарадња

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

1033

Школски програм 2019.-2023.године

Циљ: је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање
историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења,
способности
изражавања
и
образлагања
сопствених
ставова,
разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске баштине.
Задаци: да ученици стекну и прошире знања о општој и националној историји; 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; развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости
самосталном анализом различитих историјских извора и литературе; повезују стечена
знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; буду оспособљени за
примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; развијају
одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; развијају свест о
квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
Начини провере: усмена провера, писмена провера, тест, пројекат, презентација, пано,
разговор, дебата, симулација, истраживање, анализа информација
Наставна тема
Савремено доба
1. Први светски
рат и
револуцијe у
Русији и
Европи

1034

Циљеви - садржаји
Узрок, повод,
последице, почетак рата,
зараћене стране, ток
рата, главни фронтови и
битке у Првом светском
рату, најзначајније
личности; Фебруарска и
Октобарска револуција у
Русији; револуције у
Немачкој и Мађарској;
стварање нових држава
у Европи

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у
стању да наведе
узрок, повод,
последице, почетак
рата, зараћене
стране, ток рата,
главне фронтове и
битке у Првом
светском рату,
најзначајније
личности, да опише
промене након
Фебруарске и
Октобарске
револуције, опише
стварање нових
држава у Европи

Оснивни ниво:
ученик препознаје
најзначајније
личности и именује
их, зна да најброји
најзначајније битке
и да наведе почетак
и крај Првог
светског рата
Средњи ниво:
ученик објашњава
узрок и повод рата,
уме да опише ток и
главне битке у рату,
разуме последице
револуције и узроке
стварања нових
држава
Напредни ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима
ученик процењује
ток и последице
рата, утицај на
Европу и свет
истражује и описује
битке и однос
зараћених страна,
дискутује о
последицама
револуција
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Наставна тема
2. Србија и
Црна Гора у
Првом светском
рату

3. Свет између
два светска
рата
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Циљеви - садржаји
Најзначајније битке (
Церска; Колубарска,
Мојковачка...), слом
војске, повлачење преко
Албаније; српска војка
на Крфу, Солунски
фронт; југословенска
идеја (Нишка, Крфска и
Женевска декларација);
проглашење Краљевине
СХС

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у
стању да препозна
најзначајније
личности и њихов
утицај на ток Првог
светског рата;
лоцира најзначајније
битке у просторном
и временском
оквиру, да опише
повлачење војске
преко Албаније, да
представи
свакодневни живот
на Крфу; да истражи
идеје о стварању
југословенске
државе Кроз
декларације, објасни
стварање Краљевине
СХС

Основни ниво:
ученик именује
најзначајније
војсковође и
повезује их са
најзначајнијим
биткама
Средњи ниво:
ученик објашњава
ток рата, описује
стање српске војске
током рата као и
последице рата;
Напредни ниво:
ученик истражује
узрок, повод, ток и
последице рата у
доступним
историјским
изворима;
дефинише
југословенске идеје
и препознаје их у
историјским
изворима; дискутује
о проглашењу
Краљевине СХС
Версајски мир, Лига
Ученик ће бити у
Основни ниво:
народа; тоталитаризам,
стању да разуме
ученик уме да
појаве нових идеологија, значај Версајског
дефинише
комунизам, фашизам и
мира и Лиге народа
идеологије и да
нацизам; прилике у
за послератни свет;
наброји њихове
СССР-у
дефинише нове
предтавнике
грађански рат у
идеологије
Средњи ниво:
Шпанији, аншлус
комунизам, фашизам ученик препознаје
Аустрије, Минхенски
и нацизам, разликује улогу Версајског
споразум, пакт
идеологије и опише мира и Лиге народа;
Рибентроп-Молотов
њихове
објашњава утицај
представније;
идеологија на
објасни узрок и
државе, представља
последице у СССРнајзначајније
у, Шпанији;
личности; дискутује
Аустрији, објасни
о послератним
пакт Рибентроппроменама у свету
Молотов
Напредни ниво:
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји

4. Југославија
између два
светска рата

Конституисање
Краљевине СХС и
Видовдански устав,
лични режим краља
Александра и устав из
1931. године;
намеснички режим,
влада Милана
Стојадиновића,
стварање Бановине
Хрватске и влада
Цветковић-Мачек;
спољна политика
југословенске државе;
економске и културне
прилике

5. Култура у
периоду између
два светска
рата

Основне одлике
културе; наука,
достигнућа природних
наука и њихова
примена; развој
друштвених наука; нови
правци у уметности:
футуризам, дадаизам,
надреализам

Исходи – по нивоима
објашњава значај
Версајског мира и
Лиге народа; пореди
идеологије и њихов
утицај;
истражује
послератне промене
и последице
Ученик ће бити у
Оснивни ниво:
стању да опише
ученик представља
Конституисање
краља Александра
Краљевине СХС, да као историсјку
објасни значај
личност
Видовданског
Средњи ниво:
устава; да опише
ученик објашњава
начин владавине
начин владавине
краља Александра и краља Александр,
последице његовог
намесничког
режима; да
режима, описује
представи
прилике у држави
унутрашњу и
између два светска
спољну политику
рата
југословенске
Напредни ниво:
државе
разуме последице
владавине краља
Александра,
дискутује по
послератном режиму
и утицају спољне и
унутрашње политике
на краљевину
Ученик ће бити у
Основни ниво:
стању да опише
ученик може да
основне одлике
препозна нове
културе, наведе
правце у науци,
промене у науци,
култури и уметности
разликује и наведе
Средњи ниво:
све нове правце у
ученик може да
уметноисти и
наброји нове правце
поткрепи примерима и објасни њихове
одлике
Напредни ниво:
ученик може да
представи сваку
науку и сваки правац
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Наставна тема

6. Други
светски рат

1038

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

у уметности објасни
њихову важност
Узрок, повод,
Ученик ће бити у
Оснивни ниво:
последице, почетак рата, стању да да наведе
ученик препознаје
зараћене стране, ток
узрок, повод,
најзначајније
рата, главни фронтови и последице, почетак
личности и именује
битке у Другом
рата, зараћене
их, зна да најброји
светском рату,
стране, ток рата,
најзначајније битке
најзначајније личности; главне фронтове и
и да наведе почетак
образовање
битке у Другом
и крај Другог
Антифашистике
светском рату,
светског рата
коалиције; прекретнице у најзначајније
Средњи ниво:
рату (Стаљинград и Ел
личности, дефинише ученик објашњава
Аламејн). Геноцид,
нове појмове; разуме узрок и повод рата,
холокауст и
значај конференција. уме да опише ток и
концентрациони логори.
Ученик ће бити у
главне битке, разуме
Покрети отпора у Европи. стању да представи
унутрашњу
Савезничке
положај Југославије политику, може да
конференције (Техеран,
у Другом светком
дефинише нове
Јалта, Потсдам);
рату, објасни
појмове и уочава
Југославија у Другом
унутрашњу
последице рата
светском рату,
политику, немире у
Напредни ниво:
приступање Тројном
држави, да процени
ученик процењује
пакту и војни пуч
и дискутује о
ток и последице
Априлски рат и војни
грађанском рату и
рата, описује битке и
слом, окупација, деоба
зараћеним странама, однос зараћених
територија
да истражи
страна, истражује
Независна Држава
најзначајније војне
положај Југославије
Хрватска и политика
операције, да разуме током рата и
геноцида
и резимира
закључује о
устанци и организовани последице рата.
послератним
покрети отпора
приликама у држави
грађански рат,
најзначајније војне
операције
завршне операције за
ослобођење
југословенског
простора, жртве рата и
допринос савезничкој
победи
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема
7. Свет и
Југославија
после Другог
светског рата

Циљеви - садржаји
Однос између великих
сила, хладни рат;
стварање блокова; улога
ОУН у очувању мира,
распад СССР, нестанак
Источног блока, ЕУ; ;
научно-технолошка
револуција; популарна
култура, нови правци у
уметности: енформел,
поп-арт, хиперреализам;
Југославија после
Другог светског рата ,
конституисање
југословенске
федерације и њено
међународно признање;
политичке, економске и
културне прилике; сукоб
са Информбироом, улога
у Покрету несврстаних
дезинтеграција и распад
југословенске државе;
настанак нових држава;
демографске, економске
и културне последице
нестанка Југославије;
Косовско питање,
раздвајање Србије и
Црне Горе

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у
стању да процени
последице Другог
светског рата за
Југославију; Европу
и свет; да дискутује
о односу између
великих сила, да
наведе улоге УН и
ЕУ у послератном
периоду; да
препозна нове
правце у уметности,
иманује њихове
представнике и
најзначајнија дела,
да представи
послератну
Југославију и
хронолошки опише
промене у
међународним
односима, у
политичком и
друштвеном смислу,
објасни распад
државе и употпуни
знање о ближој
прошлости

Основни ниво:
ученик самостално
наводи последице
Другог светског
рата; дименује нове
правце у култури и
уметности
Средњи ниво:
ученик може да
дискутује о односу
великих сила након
рата, да дефинише
улогу УН и ЕУ; да
препозна нове
правце у култури и
уметности и
примерима
демонстрира; може
да дискутује о
послератном стању у
Југославији
Напредни ниво:
ученик истражује
последице Другог
светског рата и
међународно стање;
наводи промене у
култури и њихов
значај за послератни
свет; дебатује о
југословенским
променама и утицају
на друштво; навиди
примере данашњице

6.2.6. Физика
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

Физика
TO и ВИ
I
Фронтални, индивидуални
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Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

70
2
математика
целоживотно учење, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
сарадња
Циљ: Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционалне писмености
(природно-научне и техничке) и знања о основним физичким законима који дефинишу
природу и својства звука, оспособљавање ученика за примену знања у струци и
свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан
рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање.
Задаци: Задаци наставе физике су да ученици:
- развијају функционалну писменост;
- стичу основна знања о појавама и законима из домена физике звука;
- примењују знања и повезују звучне појаве са уметничким извођењем на
инструментима;
- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању
физичких законa;
- стекну способност за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих
проблема;
- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;
- схвате значај физике за технику и природне науке;
- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;
- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом
коришћењу;
- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став
према учењу.
Начини провере: усмена провера, писмена провера, презентација, пано
Наставна тема
1. Увод
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Циљеви - садржаји
-упознавање са
физиком као
природном науком
- понављање дела
градива из основне
школе
- упознавање
међународног система
јединица
- познавање разлике
између векторских и
скаларних физичких

Исходи – по нивоима
-објашњава значај и Основни- зна
улогу експеримента разлику између
и теорије у
основних и
описивању
изведених величина
физичких процеса и и векторских и
појава
скаларних величина
-препознаје основне Средњи- зна које су
физичке величине
основне физичке
-разликује скаларне величине, зна да
и векторске физичке дефинише
величине и
векторске и
примењује основне скаларне величине
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
величина

2. Кинематика

-упознавање са
појмовима везаним за
кретање
-разумевање појмова
брзина, убрзање,
равномерно и
равномерно
променљиво кретање
-ученик може да
очитава и рачуна
вредности убрзања и
пређеног пута са
графика
-решавање рачунских
задатака који су
везани за
израчунавање брзине,
убрзања, пређеног
пута
-развијање знања о
осцилаторном
кретању
-ученици могу да
правилно ураде
задатке средњег нивоа
тежине са правилном
употребом јединица
-ученици разумеју у
потпуности формуле
за осцилаторно
кретање и примењују
их у изради задатака
-разумевање поделе
осцилаторног кретања
-упознавање са
основним јединицама
и дефиницијама
везаних за област

3. Механичке
осцилације и
таласи

Исходи – по нивоима
операције на њима
Напредни-зна да
користи основне
величине за
извођење осталих,
зна које су скаларне
а које векторске
величине
-препознаје разлику Основни- описује и
равномерног и
објашњава
неравномерног
различите врсте
кретања
кретања, познаје
-разуме јединице и
основне појмове и
мере за кинематику релације у
-анализира и
кинематици
графички приказује Средњи- описује и
законе равномерног, објашњава појаве
равномерно
везане за кретање,
променљивог
примењује релације
праволинијског
из кинематике
кретања
Напредни-анализира
примењује релације
различите облике
кинематике за
кретања и одређује
решавање
њихове параметре
сложенијих задатака
-решава различите
задатке
-разуме
Основни- описује и
осцилаторно
објашњава
кретање, поделу,
осцилаторно и
основне јединице и таласно кретање
присуство
Средњи- решава
осцилација у
једноставне
реалном животу
проблеме код
-наводи основне
осцилаторног и
величине које
таласног кретања,
описују
познаје основне
хармонијско
величине којима се
осциловање описују механички
дефинише
таласи и користи
математичко клатно везе између ових
-израчунава
величина за
величине везане за
објашњење појава
ову област
код таласа
разуме таласно
Напредникретање
објашњава појаве
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Наставна тема

4. Звук

5. Физичка и
физиолошка
својства звука

6. Музички
инструменти и
тонови

1042

Циљеви - садржаји
-разумевање таласног
кретања
-класификација
различитих врсте
таласа
-разумевање појаве
звука и његових
особина
-правилно решавање
задатака везаних за
дату област

Исходи – по нивоима
-објашњава основна везане за принудне
својства механичких осцилације,
таласа
пригушене
-дефинише и зна
осцилације,
формуле за основне Доплеров ефекат и
величине везане за
слагање таласа, зна
механичке таласе
да решава сложене
-објашњава својства задатке о
звучних таласа
осцилацијама и
-израчунава
таласима
величине везане за
дату област
-разумевање појаве
-објашњава својства Основни- познаје
звука и његових
звучних таласа
услове за настајање
особина
(настанак, брзина
звука и зна да
звука, фреквенција
наведе његова
и таласна дужина)
основна својства
-зна опсег
Средњи- објашњава
фреквенција звука
својства звука
(инфразвук и
Напредниултразвук)
примењује знање о
- разликује изворе
звуку при решавању
звука и начин
сложених задатака
простирања звучних
таласа
-разумевање основних -зна основне мерне
Основни- зна
елемената фонометије јединице за звук
основне дефиниције
- упознавање са
-дефинише висину
везане за својства
величинама: висина
тона, јачину тона,
звука
тона, боја тона, јачина боју тона
Средњи- решавање
тона
једноставнијих
проблема везаних за
физичка и
физиолошка
својства звука
Напреднипримењује усвојено
знање при
решавању
сложенијих задатака
-упознавање са
-познавање музичке Основни-музичку
музичком скалом
скале тонова
скалу тонова, зна
тонова
-зна разлику између разлику између
-упознавање са
шума и тона
шума и тона, зна
спектралним
-зна разлику између разлику између
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

7. Акустика
просторија

Циљеви - садржаји
карактеристикама
различитих музичких
инструмената
-упознавање поделе
на шум и тон, основне
и више хармонике

Исходи – по нивоима
основних и виших
основних и виших
хармоника
хармоника
Средњи- дефинише
појам шума и тона,
објашњава појаву
основних и виших
хармоника
Напредни- решава
сложеније задатке
везане за музичке
тонове
-упознавање са
-дефинише основне -Основниосновним терминима
термине везане за
дефинише основне
везаним за акустику
акустику просторија појмове везане за
просторија
-познаје оптималне акустику
(апсорпција, одбијање акустичке особине
просторија, зна да
звука, реверберација) просторија
наброји битне
-упознавање са
особине
оптималним
акустичности
акустичким
просторија
особинама
- Средњипросторија(запремина,
дефинише и
облик
повезује појмове
просторије,време
апсорпције,
реверберације)
одбијања звука,
реверберације, зна
оптималне
акустичке особине
просторија
-Напредни- повезује
и објашњава
неопходне услове за
акустичност
просторија

6.2.7. Биологија
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује
наставни план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:

Биологија
ВИ
Први
Фронтални, индивидуални
70
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Недељни фонд часова:
Корелација:

2
Хемија, географија
целоживотно учење, рад са подацима и
Међупредметне компетенције:
информацијама, решавање проблема, сарадња
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку
писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и
раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину.
Задаци:
Задаци наставе биологије су да ученици:
-усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални развој
и наставак школовања;
-разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за
формирање сопствених и општих норми и понашања према средини у којој живе;
-стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним
садржајима;
-развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;
-развију научну писменост, способност за писмену и вербалну комуникацију на матерњем
језику у биологији као науци;
-развију функционална знања из биологије, анатомије, физиологије и развића човека;
-развију способност коришћења информационих технологија;
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и
података;
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата
рада и вршњачко учење;
-прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување
национални и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и
заштита животиња њихови приоритетни задаци;
-развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;
-развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и
друге разлике међу људима;
-формирају радне навике и одговоран однос према раду;
-оспособе се за самостално и целоживотно учење.
Начини провере: Писмено и усмено
Наставна тема
1. БИОЛОГИЈА
ЋЕЛИЈЕ И
ТКИВА

1044

Циљеви садржаји
Стицање
знања о
ћелијској
грађи

основни
- Ученик
обележава
делове ћелије
на датој шеми

Исходи
средњи
- Описује ткива и
важност њихове
повезаности у
организму

напредни
- Упоређује
улогу органела
са улогом
ткива у
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6.Програми наставних предмета-средња школа

Наставна тема

2. РАЗВИЋЕ
ЧОВЕКА

Циљеви садржаји
организма

Стицање
знања о
развићу
човека од
рођења до
смрти

основни
- Препознаје
разлике
између
прокариотски
хи
еукариотских
организама
- Именује
основне фазе у
развићу
човековог
организма
- Набраја
ембрионалне
омотаче

3. ОСНОВИ
ГЕНЕТИКЕ
ЧОВЕКА

Стицање
знања о
преносу
особина са
родитеља
на
потомство

4.
ЗДРАВСТВЕНА
И ЕКОЛОШКА
КУЛТУРА

Развој
еколошке
културе

-Описује шта
је
репродуктивн
и материјал и
где се он
ствара.
- Препознаје
да мутација,
полно
размножавање
и
комбиновање
генетичког
материјала
чине основу
различитости
у
популацијама
-Формира
хигијенске
навике ради
очувања
сопственог
здравља и
здравља
других људи

Исходи
средњи
- Закључује улогу
ткива у организму на
основу његових
одлика

- Описује основне
фазе у развићу
човековог организма
- Наводи органе
деривате ектодерма,
мезодерма и
ендодерма

-Разуме да је
фреквенција гена у
популацији
променљива и да
зависи од
различитих фактора

-Стиче сазнања о
узрочницима
заразних болести,
начинима
преношења и
заштите
-Ученик зна да
болести
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напредни
организму
- Предвиђа
начин живота
организма на
основу типа
ћелија и врста
ткива који
поседују.
- Прецизно
одређује
одлике сваке
фазе у развићу
човека
- Предвиђа
настанак
органа од од
одређеног
клициног листа
-Изводи
закључке о
значај
варијабилности
, природне
селекције и
прилагођавања
за опстанак и
еволуцију на
Земљи

-Ученик разуме
да постоје
полне болести,
познаје мере
превенције и
могуће путеве
инфекције, као
и њихове
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Наставна тема

5. АНАТОМИЈА
И
ФИЗИОЛОГИЈ
А

Циљеви садржаји

Стицање
знања о
анатомији и
физиологиј
и човека

основни
-Препознаје
принципе
правилне
исхране

-Набраја
основну грађу
система
органа

Исходи
средњи
зависности(претеран
а употреба дувана,
алкохола, дроге)
неповољно утичу на
укупан квалитет
живота и зна коме
може да се обрати за
помоћ(институцијам
а и стручњацима)

-Повезује грађу и
функцију органа

напредни
негативне
последице на
здравље
- Демонстрира
како
загађивање
животне
средине(воде,
ваздуха,
земљишта итд.)
и неке
природне
појаве(УВ
зрачење)
неповољно
утичу на
здравље човека
- Предвиђа
поремећаје и
болести органа
услед
неправилног
функционисањ
а

6.2.8. Социологија
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
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Социологија
Музички сарадник, музички извођач
ДРУГИ (II)
Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у
групи
35
1
Филозофија, грађанско вапитање, историја,
српски језик
Компетенција за целоживотно учење,
Комуникација, Решавање проблема,
Сарадња, Одговорно учешће у
демократском друштву, Одговоран однос
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6.Програми наставних предмета-средња школа
према околини,
Циљ: ( преписати из наставног плана и програма ) 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
Задаци: Задаци наставе социологије су да ученици:
– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности
појединца и друштва;
– унапреде способности за узимања критичког и ангажованог става према друштву и
друштвеним институцијама;
– развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у
демократски уређеном и хуманом друштву;
Начини провере:
Усмено, дискусија
Писмено, путем питања отвореног типа
Рад на тексту
Истраживање
Наставна
тема
Предмет
социологије

Циљеви садржаји
-појам, метод,
циљ
социологије
-примена
социологије
-социолошке
теорије
-модерно и
савремено
друштво

Природа,
човек и
друштво

-друштвене
групе, положај,
моћ, углед
-друштвенене
једнакости и
стратификација
-роднене
једнакости
-глобалнене
једнакости

основни
Ученик
објашњава
предмет
социологије

Ученик
објашњава и
дефинише
појмове
друштвени
положај и улога;

Исходи
средњи
Ученик уме да
наброји технике
за прикупљање
података

Ученик
препознаје
термин друштве
нестратификације
и уме да наброји
друштвене
слојеве
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напредни
Ученик уме да
објасни и прави
разлику између
модерног и
савременог
друштва

Ученик уме да
дефинише родне
и глобалне
неједнакости
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Наставна
тема
Основне
области
друштвеног
живота

Циљеви садржаји
-рад
-култура,
масовнакултура
и кич
-религија и
религиозност
-политика
културе
-идеологија

Појаве и
проблеми
савременог
друштва

-глобализација
-социјалнопатолошке
појаве
-еколошки
проблеми
-млади у
савременом
друштву

основни
Ученик познаје
основне облике
рада; уме да
дефинише
појмове
култура, кич,
масовна
култура; набраја
основне особине
религије;
Ученик
препознаје
појам
глобализације;
уме да објасни
појам социјалне
патологије

Исходи
средњи
Ученик уме да
дефинише појам
идеологије.

Ученик
објашњава
еколошке
проблеме
савременог
друштва;
препознаје појам
младости у
модерном
друштву

напредни
Ученик уочава
разлику између
брака и породице,
као и разлику
између
традиционалне и
модерне
породице
Ученик набраја
проблеме младих
у непосредномо
кружењу

6.2.9. Психологија
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Међупредметне компетенције:
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Психологија
ВИ, ТО
III

индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
70
2
српски језик, социологија, историја,
грађанско васпитање, веронаука,
филозофија, биологија, физика, уметност и
музика
компетенција за учење, комуникација,
решавање проблема, сарадња, дигитална
компетенција, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
одговорно учешће у демократском друштву,
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

6.Програми наставних предмета-средња школа
одговоран однос према здрављу и околини,
естетичка компетенција
Циљ: Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне,
социјализоване особе као и подршка развоју компетенција значајних за обављање
професионалних активности и наставак школовања кроз стицање функционалних знања о
основним
карактеристикама психичког живота и понашања човекa, разумевање
психолошких основа уметничке делатности, формирање ставова, овладавање вештинама.
Задаци: Задаци наставе психологије су да ученици:
-

стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом
манифестовању у понашању;

-

разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и
особина;

-

стекну основна знања о психологији музике и уметничке игре;

-

разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај
отворености за промене и лично ангажовање за сопствени развој и развој друштва;

-

разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске
вештине;

-

унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад;

-

примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема
у струци и свакодневном животу;

-

унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,
примену и преношење информација релеватних за психички живот човека и
стваралаштво;

-

унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и
позитивне ставове према учењу и образовању током целог живота;

-

унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења;

-

негују интелектуалну радозналост и стваралачке способности;

-

разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне
стилове и примењују их свакодневном животу;

-

развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном
друштву који одражавају поштовање људских права, толеранцију, солидарност,
уважавање различитости и родну равноправност.

Начини провере: самостални рад на тексту, петоминутна провера,тест знања,
дијалог/дебата, групни рад, самопроцена, вршњачко оцењивање, лична презентација,
role-play
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Наставна
тема
1.УВОДНИ
ДЕО ПСИХОЛОГ
ИЈА КАО
НАУЧНА
ДИСЦИПЛ
ИНА

Циљеви садржаји
ПСИХОЛОГИЈ
А
КАО
НАУЧНА
ДИСЦИПЛИНА
Предмет, гране и
методе
психологије.
Психологија и
друге науке.
ОРГАНСКЕ
ОСНОВЕ
И
ДРУШТВЕНИ
ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ
ЖИВОТА
Чула, нервни и
ендокрини
систем.
Чиниоци
психичког
развоја: наслеђе,
средина,
активност.
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Исходи
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
Знање: Уз помоћ Знање:
Знање:
наставника
Самостално
Самостално
описује метод
описује метод
описује метод
научног
научног
научног
истраживања и
истраживања и
истраживања и
именује чиниоце објашњава
објашњава
који утичу на
чиниоце који
чиниоце који
психички живот утичу на
утичу на
и његов развој
психички живот психички живот
Психолошки
и његов развој
и његов развој,
начин мишљења: Психолошки
уз помоћ
Разликује
начин мишљења: наставника на
механизаме
Описује
основу знања
прикупљања
механизам
осмишљава и
података и
научног
излаже
закључивања у
истраживања
истраживање
науци од других појава, описује
неке психолошке
начина
социјалне појава појаве научним
закључивања
и узрочнометодом.
Ставови и
последичних
Препознаје,
вештине:
везе у њима;
објашњава и
Толерише
разликује
изводи
различитости
конструктивни
адекватне
ставова, наводи
од
закључке о
циљеве учења и неконструктивно утицају
професионалног г приступа
различитих
развоја, прави
проблемима
фактора на
лични резиме
Ставови и
психолошки
лекције на часу. вештине:
живот, дајући
Активношћу
примере из
доприноси раду свакодневног
на часу, показује живота.
поштовања
Психолошки
туђих идеја,
начин мишљења:
износи личне
Наводи примере
циљеве учења у
примене
настави
психолошких
психологије и
знања корисне у
каријерне
животу и раду
циљеве, на часу
кроз одређивање
прави резиме
узрочнолекције са
последичних
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво
личним ставом.

Напредни ниво
веза и фактора
који утичу на
психолошке
појаве.
Ставови и
вештине:
Активношћу
доприноси раду
на часу, показује
поштовања
туђих идеја,
износи личне
циљеве учења у
настави
психологије и
каријерне
циљеве, на часу
прави резиме
лекције са
образложеним
личним ставом.
Знање: Описује
Знање: Описује
Знање: Описује
2.
уз
помоћ
самостално
самостално
ОСНОВНЕ
наставника
основне
основне
ПСИХИЧКЕ ОПАЖАЊЕ
основне
психолошке
психолошке
Основни
ПОЈАВЕ психолошке
појмове:
појмове:
појмови
ПСИХИЧК
опажање,
опажање,
Опажање, дражи појмове:
И
опажање,
мишљење,
мишљење,
и чула, осећај,
ПРОЦЕСИ,
мишљење,
памћење,
памћење,
опажај.
ОСОБИНЕ
памћење,
емоција,
емоција,
Организација
И СТАЊА
мотивација,
мотивација,
опажаја; Утицај емоција,
мотивација,
учење
и
памћење
учење и памћење
искуства,
и заборављање,
мотивације
и учење и памћење и заборављање,
и
заборављање,
сензорне,
сензорне,
личности
на
сензорне,
моторне и
моторне и
опажање;
моторне
и
интелектуалне
интелектуалне
Грешке
у
интелектуалне
способности
,
способности ,
опажању.
способности
појмове: дарж,
појмове: дарж,
Опажање особа Психолошки
опажај, осећај,
опажај, осећај,
начан мишљења: врсте памћења,
врсте памћења,
Карактеристике Препознаје
способности и
способности и
процеса
основне
емоција, врсте
емоција, врсте
опажања особа; законитости
теорија о
теорија о
опажање
опажања,
интелектуалним интелектуалним
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
емоција,
процењивање
особина
личности,
процес
атрибуције;
Прва импресија,
систематске
грешке
у
опажању особа
и
значај
правилног
процењивања
других особа.
Пажња - Појам,
карактеристике
и
чиниоци
пажње.
УЧЕЊЕ
ПАМЋЕЊЕ

И

Појам, значај и
врсте
учења;
Сензитизација,
хабитуација,
класично
и
емоционално
условљавање,
инструментално
и
учење
увиђањем;
учење
по
моделу,
вербално учење.
Учење моторних
вештина.

Основни ниво
мишљења,
памћења,
емоционалног
реаговања и
њихову
практичну
примену у
животу.
Ставови и
вештине: Уме да
изложи лични
став

Исходи
Средњи ниво
способностима
Психолошки
начин мишљења:
Наводи
практичну
примену знања о
психолошким
појавама на
средњем нивоу у
свакодневном
животу
Ставови и
вештине: Уме да
наведе лични
став и да
дискутује о
сопственом
аргументу или
контрааргументу
и доприноси
припреми
аргумената за
дебату

Напредни ниво
способностима,
појединачне
факторе
интелигенције
Психолошки
начин мишљења:
Наводи
практичну
примену знања о
психолошким
појавама на
напредном
нивоу у
свакодневном
животу
Ставови и
вештине: Уме да
изложи лични
став и уверљиво
презентује
сопствени
аргумент или да
се супротставља
контрааргумен

Трансфер учења.
- појам, врсте и
значај
Појам памћења,
краткорочно и
дугорочно
памћење,
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
репродукција и
препознавање;
квалитативне
промене
у
памћењу;

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Појам
заборављања,
узроци.
Психолошки
услови
успешног
учења.Стратегиј
е
управљања
процесом учења.
МИШЉЕЊЕ
Појам
мишљења, улога
знања
и
искуства
у
мишљењу; врсте
мишљења
(имагинативно и
реалистичко,
дивергентно и
конвергентно).
Развој
мишљења.
Критичко
мишљење:појам
и значај.
Стваралачко
мишљење
појам и фазе.

–

СПОСОБНОСТ
И
Појам и подела
способности.
Сензорне
моторне
способности.

и
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
Интелектуалне
способности.
Појам, мерење,
индивидуалне
разлике. Теорије
о
структури
интелигенције.

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Креативност –
појам, врсте и
развој.
ЕМОЦИЈЕ
Појам емоција и
емоционалног
реаговања; врсте
емоционалних
доживљаја;
Органске
промене
у
склопу емоција;
начин
испољавања
емоција
и
индуковања
емоција.
Схватања
о
природи
емоција;
Емоционални
живот
у
адолесценцији;
значај емоција
за
ментално
здравље
и
психосоматска
обољења. Појам
и
врсте
страхова,
анксиозност.
Стрес
и
психичка
траума.
МОТИВАЦИЈА
1054
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
Појам мотива,
хомеостатични и
нехомеостатичн
и мотиви. Лични
и
друштвени
мотиви.
Функционална
аутономија
и
хијерархија
мотива

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Знања и начин
мишљења:
Објашњава уз
помоћ
наставника
основна
теоријска
тумачења
личности,
појмове:
темперамент,
интроверзија,
екстраверзија,не
урозе, психозе,
психопатије
Психолошки
начин мишљења:
Изражава
толеранцију
према
разичитостима
темперамената,
особеностима и
проблемима у
функционисању
различитих
личности
Ставови и
вештине: Уме да
наведе лични

Знања и начин
мишљења:
Објашњава
самостално
основна
теоријска
тумачења
личности,
појмове:
темперамент,
интроверзија,
екстраверзија,не
урозе, психозе,
психопатије,
слободе,узрочно
сти, зрелости,
здравља
Психолошки
начин мишљења:
Изражава
толеранцију
према
разичитостима
темперамената,
особеностима и
проблемима у
функционисању
различитих
личности
Ставови и

Знања и начин
мишљења:
самостално
објашњава
основна
теоријска
тумачења
личности
успостављајући
везу међу
теоријама и
између
теоријских
поставки и
практичног
живота, појмове:
темперамент,
интроверзија,
екстраверзија,не
урозе, психозе,
психопатије,
разуме појам
слободе,узрочно
сти, зрелости,
здравља;
Ставови и
вештине: Уме да
уверљиво

Мотивација као
чинилац
успешног учења
3.
ЛИЧНОСТ

III ЛИЧНОСТ
ПОЈАМ
И
СТРУКТУРА
ЛИЧНОСТИ
Појам личности,
структура
личности,
темперамент,
карактер
(индивидуални
и
социјални),
способности,
телесне
особине. Појам
и врсте црта,
димензије,
типови
личности; Свест
о себи, лични и
социјални
идентитет
ДИНАМИКА
ЛИЧНОСТИ
Ставови,
интересовања и
вредности као
динамичке
диспозиције
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
Фрустрације,
конфликти,
реакције
последице
фрустрација
конфликата

Основни ниво
став /тезу, зна
како се
и презентује
и

РАЗВОЈ
ЛИЧНОСТИ
Развој
и
социјализација
личности;
чиниоци
социјализације;
динамичко
развојни појам
зрелости.

Исходи
Средњи ниво
вештине: Уме да
дискутује о
сопственом
аргументу или
контрааргументу
и доприноси
припреми
аргумената за
дебату (писање,
уз помоћ на
часу)

Напредни ниво
презентује
сопствени
аргумент или да
се супротставља
контрааргументу

ТЕОРИЈЕ
ЛИЧНОСТИ
Преглед група
општих теорија
личности;
ПРОМЕНЕ
И
ПОРЕМЕЋАЈИ
ДУШЕВНОГ
ЖИВОТА
И
ПОНАШАЊА
Измењена стања
свести;
сан,
хипноза,
парапсихолошки
феномени
Поремећаји
понашања;
Поремећаји
менталног
здравља,
превенција и
лечење
Знања и начин
4.ОСОБА У
СОЦИЈАЛН КОМУНИКАЦИ мишљења: Уз
помоћ
1056

Знања и начин
мишљења:
самостално

Знања и начин
мишљења:
самостално
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
ОЈ
ИНТЕРАКЦ
ИЈИ

Исходи
Основни ниво
Средњи ниво
наставника
препознаје
препознаје
основне појмове
Појам
основне
појмове
, културолошке
комуникације,
,
културолошке
разлике,
врсте
разликује
комуникација и разлике,
разликује
чињенице од
комуникационих
чињенице од
коментара или
знакова.
коментара
или
тумачења,
Вербална
и
тумачења,
разликује
невербална
разликује
стилове
комуникација;
руковођења
Комуникациони стилове
руковођења
Психолошки
процес,
Психолошки
начин мишљења:
социјални
чиниоци и језик, начин мишљења: Самостално
Препознаје
препознаје
извори
разлику између
неспоразума при разлику између
асетивне
и
асетивне и
комуникацији.
других видова
других видова
Уметност
као комуникације уз комуникације
облик
помоћ
Ставови и
комуникације.
наставника
вештине:
Ставови и
Опредељује се за
Процес
вештине:
ненасилну,
уметничке
Опредељује
се
за
асертивну
комуникације –
ненасилну,
комуникацију
уметник,
асертивну
као
уметничко дело,
комуникацију
конструктиван
публика
као
начин сарадње и
Посредници у
конструктиван
решавања
тумачењу
начин сарадње и проблема,
уметности
–
решавања
активно
уметник,
проблема
учествујући у
стручна
role play на часу
рецензија
и
критика,
масмедији,
вредносно
оцењивање
и
аргументација
Циљеви садржаји
ЈА

ЖИВОТ
ГРУПИ

У

Динамика групе:
формирање,
односи у групи,
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Напредни ниво
препознаје и
објашњава
основне појмове
, културолошке
разлике,
разликује
чињенице од
коментара или
тумачења
Психолошки
начин мишљења:
Самостално
препознаје
разлику између
асетивне и
других видова
комуникације и
илуструје
примерима из
свакодневног
живота
Ставови и
вештине:
Опредељује се за
ненасилну,
асертивну
комуникацију
као
конструктиван
начин сарадње и
решавања
проблема и
изналази
конкретна
конструктивна
решења у
различитим
примерима
ситуација из
свакодневног
живота активно
учествујући у
осмишљавању
role play на часу
1057
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
руковођење,
такмичење,
сарадња, групно
решавање
проблема,
групна
дискусија.
Ненасилна
комуникација

5.ОСНОВЕ
ПСИХОЛОГ
ИЈЕ
МУЗИКЕ

МУЗИКА КАО
ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОШКО
Г
ИСТРАЖИВАЊ
А
Основни
проблеми
и
приступи
–
психометријско,
когнитивно
и
развојно
становиште
ПСИХОАКУСТ
ИЧКЕ
И
ФИЗИОЛОШКЕ
ОСНОВЕ
МУЗИКЕ
Дражи,
чулни
орган
и
физиолошка
основа чувства.
Психолошки
подаци
о
висини,
гласности, боји
и трајању
ОПАЖАЊЕ
МУЗИКЕ
Законитости
опажања
појединих

1058

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Знања и начин
мишљења: Уз
помоћ
наставника
објашњава
основне појмове
психологије
музике, везе,
законитости и
повезује их са
акустиком,
физиологијом,
социологијом
културе,
историјом и
естетиком;
Психолошки
начин мишљења:
Уз помоћ
наставника
објашњава,
разуме
особености
музичких
способности ,
личности
музичара, и
музичког развоја
чије је
познавање
потребно за
конструктивну
сарадњу са
колегама и

Знања и начин
мишљења:
Самостално
објашњава
основне појмове
психологије
музике, везе,
законитости и
повезује их са
акустиком,
физиологијом,
социологијом
културе,
историјом и
естетиком;
Психолошки
начин мишљења:
Самостално
објашњава,
разуме
особености
музичких
способности ,
личности
музичара и
музичког развоја
чије је
познавање
потребно за
конструктивну
сарадњу са
колегама и
ученицима
Ставови и

Знања и начин
мишљења:
Самостално
детаљно
објашњава
основне појмове
психологије
музике, везе,
законитости и
повезује их са
акустиком,
физиологијом,
социологијом
културе,
историјом и
естетиком;
Психолошки
начин мишљења:
Самостално
објашњава,
разуме
особености
музичких
способности ,
личности
музичара и
музичког развоја
чије је
познавање
потребно за
конструктивну
сарадњу са
колегама и
ученицима
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Исходи
Основни ниво
Средњи ниво
ученицима
вештине: На
Ставови и
крају године
вештине: Уз
самостално
помоћ
евалуира наставу
наставника на
психологије и
крају године
лични напредак
Реаговање
на евалуира наставу у настави,
израђује и
музику
– психологије и
лични напредак
евалуира лични
емоционално
у
настави
,
план учења,
реаговање,
израђује и
каријерни план
преферанције,
евалуира
лични
музички укус
план учења,
МУЗИЧКО
каријерни план
ИЗВОЂЕЊЕ
Циљеви садржаји
музичких
компоненти
–
мелодија, ритам,
хармонија.
Опажање
музичког дела

Напредни ниво
Ставови и
вештине: На
крају године
самостално
евалуира наставу
психологије и
лични напредак
у настави ,
израђује и
евалуира лични
план учења,
каријерни план

Видови
музичког
извођења
–
читање с листа,
експертско
извођење.
Тензија
у
музичком
извођењу
–
извори, ефекти,
контрола.
Музичке
способности.
Проблем
дефинисања;
природа
и
структура
музичких
способности.
Психолошка
процена
музичких
способности –
конвергенција
музичког
и
психолошког
приступа
МУЗИЧКИ
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
РАЗВОЈ

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Видови, ток и
темпо развоја.
Детерминанте
музичког
развоја.
ЛИЧНОСТ
МУЗИЧАРА
Особине
личности
музичара.
Мотивационе
основе музичке
активности.
ОСНОВЕ
ПСИХОЛОГИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ
ИГРЕ
ОСНОВНИ
ПРОБЛЕМИ
УМЕТНИЧКЕ
ИГРЕ
Појам
игре.
Структура
и
динамика игре.
САДРЖАЈ
ИГРЕ
Психолошка
анализа
балетског дела.
Психолошка
анализа ликова и
улога
ПОКРЕТ
Доживљај тела,
“схема
тела”.
Естетски
обликован
покрет.
1060
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви садржаји
ПСИХОЛОШКЕ
ОСНОВЕ
СТВАРАЛАШТ
ВА
УМЕТНИЧКЕ
ИГРЕ

Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Напредни ниво

Психолошки
процеси играчке
креације.Говор
игре.Структура
личности
и
мотивација
играча.Процена
играчког
потенцијала.Тре
ма.

6.2.10. Филозофија
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

Филозофија
Музички извођач класичне музике
Музички сарадник - теоретичар
4

индивидуални облик рада; фронтални
облик рада; групни облик рада; рад у пару
64
Годишњи фонд часова:
2
Недељни фонд часова:
Књижевност,историја,психологија,историја
Корелација:
уметности,историја музике
Антика,ренесанса,(књижевност и историја
уметности);слободе и људска
права(социологија и
Међупредметне компетенције:
просветитељство);Фројд и савремена
филозофија;Вагнер и Ниче(историја
музике)
Циљ: Циљ наставе филозофије је да код ученика развије свест о потреби да активно
обликује свој и одговорно учествује у јавном животу,да формирају сопствени поглед на
свет уз поштовање и разумевање различитог, да у поступцима и делима усвајају вредности
истине,добра ,правде и лепоте;
Облик рада:
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Задаци: Задаци су да ученици познају методолошку структуру научног и филозофског
истраживања и оспособе се се за примену критичко-рационалних метoда у решавању
практичних и теоријских проблема,овладају различитим мисаоним стратегијама и
унапреде самостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију филозофских
текстова и реконструкцију филозофских аргумената,усвоје и практикују интелектуалне
врлине,ставове ивредности.
Начини провере: Усмено, задаци отвореног типа,рад у групама; рад на тексту,израда
презентације,рад у пару,кратка вежба;дебата,писање есеја,истраживачки рад
Наставна Циљеви - садржаји
тема
Одређење
филозофиј
Име и појам филозофије, Врсте
е
филозофских питања,Однос
филозофије према науци,
уметности и религији;
Филозофске дисциплине и
правци.

Античка
филозофиј
а
1062

Проблеми античке
филозофије,питање
прапочетка,;

Исходи – по нивоима
Одреди појам
и предмет
филозофије
наведе
филозофске
дисциплине и
разликује
правце у
оквиру
дисциплина.

Разликује
песничкомитолошке

Основни ниво-ученик
зна да објасни појам
филозофије;уме да
наведе врсте
филозофских
питања;ученик зна шта
су све духовне
творевине;зна да наброји
филозофске дисциплине.
Средњи ниво- Ученик
објашњава разлику
између митологије и
филозофије;зна да
одреди метафизичке
појмове ;разликује
питања отвореног и
затвореног типа; ;зна да
наведе филозофске
дисциплине и одреди
филозофска
истраживачка подручја.
Напредни нивоанализира однос „мита“
и „логоса“;одређује
кључне речи; даје и
анализира властите
одговоре филозофскиих
решења;повезује
обрађену тему са
филмом или
литературом.
Основни ниво-ученик
зна који су проблеми
античке филозофије; зна
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Циљеви - садржаји
коначно и бесконачно, вечно
и променљиво, непокретно и
покретно: Талес, Анаксимен,
АнаксимандарХераклит,
Питагора, Парменид, Зенон,
Емпедокле, Анаксагора и
Демокрит;Метафизичка
одређења
супротности;Појамови
дијалектике и
реторике;Врлина и
добро.врлина и
заједница(Сократ,Платон,Ари
стотел);Питања индивидуалне
среће

Исходи – по нивоима
визије о
настанку
света од
појмовног
мишљења
објасни
појмове
почела (археа) и да
упореди
различита
схватања овог
појма код
претскократс
ких мислиоца
опише
садржај
појмова
логос, физис,
космос
разликује
супротности:
једно мноштво,
кретање мировање,
коначно бесконачно,
променљиво непроменљив
о
примењује
неку од
Сократових
метода
(мајеутика,
иронија,
индукција)
издвоји
главне
оптужбе
против
Сократа
објасни
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да одређеног
филозофа(вре-менски
оквир) и његове ставове
препозна; повезује
одговоре, решења са
њиховим ауторима.
Набраја врлине, даје
своје мишљење
Средњи ниво-објашњава
важност друштвених
услова за настанак
античке
филозофије;разликује
појмове хаоса од
космоса;класификује
решења јонске
филозофије;зна да
разликује реторику од
дијалектике; издваја
ткз.универзалне
вредности;разликује
теоријску од практичке
филозофије;упоређује
учење о врлини код
Сократа,Платона,Аристо
тела;повезује период
антике са савременим
добом;
Напредни нивоОбјашњава разлику
измеђи видљивог света и
прапочетка;образлаже и
критички анализира
решења о
прапочетку;даје своје
мишљење у вези
обрађиваног садржаја;
Издваја која учења
космолошких филозофа
изгледају најбоље
заснована-даје разлоге за
своју тврдњу.Повезује
систем моралних
вредности са облицима
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

Средњовек Приказ проблема
средњовековне филозофије:О
овна
филозофиј улози филозофије у формирању
1064

Платонову
теорију идеја
преко „Мита
о пећини“ из
дијалога
„Држава“
наведе врсте
владавине
према
Платоновом
учењу и
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
Критички
користи
различите
изворе
сазнања,разви
ја
аргументациј
у и одбрану
личних и
колективних
вредносних
ставова;
Упореди
средњовековн
у и античку

владавине. Издваја
појмове; аргументовано
образлаже значај
институција
приоритетима.

Основни ниво-зна да
наведе проблеме
средњовековне
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема
а

Филозофиј
а новог
века

Циљеви - садржаји
хришћанског учења:однос вере
и разума;проблем универзалија

Проблеми нововековне
филозофије;проблем
методе;Промене које доноси
ренесанса, формула „знање је
моћ“, нова метода и идоли у
филозофији Френсиса
Бекона;Проблем
супстанције(Декарт,Спиноза,Лај
бниц),Проблем
сазнања(Лок,Беркли,Хјум);Наче
ло разума у праву и
политици;Просветитељство
критика религије,порекло

Исходи – по нивоима
филозофију
.Разумевање
историјског
контекста у
настанку
филозофских
схватања и
другачијег
концепта
стварности;

филозофије;зна
временски овир средњег
века;препознаје
религиозне традиције
значајне за филозофију
средњег века.
Средњи ниво-разликује
веру од разума и
упоређује њихов
однос;Упоређује
аргументе за
неизрецивост божијег
имена;објашњава улогу
Инквизиције и наводи
примере.
Напредни ниво-Издваја
кључне речи и
појмове;Упоређује идеју
о „ученом незнању“са
Сократовим ставом“Ја
знам да ништа не
знам“.Упоређује
апологетику и
егзегезу.Издваја
аргументе у корист
филозофије и изражава
властити став;објашњава
у чему се састоји
проблем универзалија и
које решење је најближе
савременој науци.
Повезује
Основни ниво –
вредности
зна да одреди временски
античког
оквир ренесансе,
периода са
повезује ренесансне
ренесансом.
ауторе са њиховим
Препознаје
делима; Зна да објасни
садржаје из
шта су предрасуде; Зна
области
да дефинише појам
књижевности, методе; Препознаје
историје и
основне проблеме
уметности и
нововековне филозофије.
склапа
Средњи ниво целину
објашњава које су
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

државе и закона;Ум и
слобода:етика
дужности,Кантова критика
чистог ума и коперникански
обрат у теорији сазнања
Историја и слобода;Хегелова
апсолутна идеја
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:повеже став
„Знање је
моћ“ са
проналасцима
који су се
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
методе
разуме појам
супстанције
на примеру
једног
представника
рационализма
дефинише
теорију
сазнања и
повезује
емпиризам са
критиком
теорије
урођених
идеја
демонстрира

значајне друштвене
околности подстакле,
омогућиле појаву новог
доба у науци и
филозофији; Објашњава
како настају предрасуде;
зна да да наведе
Декартова методска
правила;повезује
филозофе и њихова
решења проблема
супстанције; објашњава
Кантов „коперникански
обрт“.
Напредни ниво - Наводи
сличности и разлике
између филозофских
питања новог доба и
раније филозофије;
Наводи примере;
Илуструје примерима
сваки тип Беконових
идола(предрасуда);
Образлаже идеју Matheis
univerzalis. Одређује
онтолошко становиште
за учење о супстанцији
свих нововековних
мислилаца. Упоређује
Шелингово и Хегелово
схватање апсолута са
Спинозиним схватањем
Бога.
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна
тема

Савремена
филозофиј
а

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

каузалитет на
примерима из
свакодневног
живота
наброји
најважније
представнике
просветитељс
тва и наведе
основне идеје
тог правца
објасни
Кантов
коперниканск
и обрт
разликује
појмове
категоричког
и
хипотетичког
императива,н
аводи
примере,преп
ознаје
основне тезе
идеализма;
увиђа смисао
Марксовог
захтева за
револуцијом .
Марксова филозофија и теорија Увиђа
друштва
богатство
Ничеова критика декаденције
праваца у
19. века, појмови воље за моћ,
савременој
превредновања вредности и
филозофији.
натчовека
Кратко
Егзистенција у савременом
описује
добу, сукоб појединца и
њихове
друштва код Кјеркегора, Камија карактеристи
и Сартра
ке .
Контов позитивизам и
именује
неповерење према метафизици,
основне теме
Место језичке и логичке анализе Ничеове
у савременој
филозофије

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

Основни нивоЗна да објасни зашто се
савремена филозофија
тако зове; зна да објасни
појам ирационализма;
зна биографију филозофа
(по избору).
Средњи ниво објашњава шта је то
отуђење и како се оно
испољава у нашем
времену; разликује врсте
нихилизма; упоређује
позитивизам и
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

Исходи – по нивоима

филозофији;Специфичност
филозофских и научних метода
Остали правци савремене
филозофије
феноменологија,херменеутика

;објасни
појам
егзистенције
и препознаје
ситуације
егзистенцијал
ног
избора.Унапр
еђење
способности
за разложно
усмено и
писмено
излагање
мисаоних
садржаја,подс
тицање
стицања
знања изван
школе.

прагматизам; набраја
основне идеје
филозофије егзистенције:
Напредни нивоОбразлаже улогу технике
и науке у савременом
добу; Упоређује Ничеово
схватање морала са
Кантовим и образлаже
које је прихватљивије.
Упоређује Хајдегерову и
Сартрову филозофију.
Образлаже појам
постмодерне. Прави
постере или
презентације, излаже
своје мишљење о
изабраној теми.

6.2.11. Физичко васпитање
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ВИ , ТО
I

Индивидуални , групни , фронтални
70
2
Биологија,музички предмети,страни језик
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: иљ 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.
Задаци: -подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
-развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
1068
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самостални рад на њима;
-стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
-роширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
-мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
-оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Начини провере: практично
Наставна тема
1.
Антропометријска
мерења

Циљеви
Унапређење и
очување здравља
Утицај на правилно
држање
тела(превенција
постуралних
поремећаја)
Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима

2. Атлетика

Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Антропометријска
ученик треба
мерења се врше на
правилно да изведе
основу утврђених
вежбе којима се
табела за
мере моторичке
предвиђени узраст.
способности
Ради се на почетку и за средњи ниво:
на крају школске
ученик треба да
године и тако се
оствари минимални
прати напредовање
резултат
ученика у току
за напредни ниво:
школске године
ученик треба да
постигне
максимални
резултат
Усавршавање
технике трчања
на
кратке
и
средње стазе
скок
у
даљ
рационалном
техником
скок увис једном
од рационалних
техника
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за основни
ниво:правилно
изводи ниски и
високи скип , ниски
и високи старт
за средњи ниво –
правилно изводи
ниски и високи скип
, ниски и високи
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м и 100м, 500м и
800м
за напредни ниво:
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Наставна тема

Циљеви

3. Спортска
гимнастика

Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања
Повезивање
моторичких задатака
у целине
Корекција става
покретом
Увођење ученика у
Ученици раде вежбе Основни ниво –
организовани систем за правилно држање ученик ради вежбе
припрема за
тела и исправљање
уз асистенцију
школска такмичења, деформитета –
Средњи ниво –
игре, сусрете и
кифоза, лордоза ,
ученик ради вежбе
манифестације
сколиоза, равна
самостално
Избор спортских
стопала.
недовољно добром
грана, спортскотехником
рекреативних или
Напредни ниво –
других кретних
ученик ради вежбе
активности као
самостално
трајног опредељења
правилном техником
за њихово
свакодневно
упражњавање
Избор спортских
Ученици уче
Основни ниво –
грана, спортскоосновне елементе
одбијање лопте
рекреативних или
одбојкашке игре
прсти чекић
других кретних
Средњи ниво –
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4. Корективна
гимнастика и
аеробик

5. Одбојка
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Исходи – по нивоима
правилно изводи
ниски и високи скип
, ниски и високи
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м и 100м, 500м и
800м, правилно
изводи технику
скока у вис и скока у
даљ
Ученици раде везбе
Основни ниво –
на партеру греди и
ученик ради вежбе
прескок
уз асистенцију
Средњи ниво –
ученик ради вежбе
самостално
недовољно добром
техником
Напредни ниво –
ученик ради вежбе
самостално
правилном техником

6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање

6. Полигони

Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Исходи – по нивоима
одбијање лопте
прсти , чекић ,
школски и тенис
сервис
Напредни ниво –
одбијање лопте
прсти , чекић ,
школски и тенис
сервис и смеч
Ученици примењују Основни ниво –
стечена моторичка
савладати све
знања у одређеним
препреке
ситуацијама
Средњи ниво –
савладати све
препреке у
границама
предвиђеног
времена
Напредни нивосавладати препреке
у најкраћем времену

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ВИ , ТО
II

Индивидуални , групни , фронтални
70
2
Биологија,музички предмети,страни језик
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: иљ 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.
Задаци: -подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
-развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
-стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
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усвајање;
-роширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
-мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
-оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Начини провере: практично
Наставна тема
1.
Антропометријска
мерења

Број часова
Унапређење и
очување здравља
Утицај на правилно
држање
тела(превенција
постуралних
поремећаја)
Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима

2. Атлетика

Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима
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Исходи – по нивоима
Антропометријска
за основни ниво:
мерења се врше на
ученик треба
основу утврђених
правилно да изведе
табела за
вежбе којима се
предвиђени узраст.
мере моторичке
Ради се на почетку и способности
на крају школске
за средњи ниво:
године и тако се
ученик треба да
прати напредовање
оствари минимални
ученика у току
резултат
школске године
за напредни ниво:
ученик треба да
постигне
максимални
резултат
Усавршавање
технике трчања
на
кратке
и
средње стазе
скок
у
даљ
рационалном
техником
скок увис једном
од рационалних
техника

за основни
ниво:правилно
изводи ниски и
високи скип , ниски
и високи старт
за средњи ниво –
правилно изводи
ниски и високи скип
, ниски и високи
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м и 100м, 500м и
800м
за напредни ниво:
правилно изводи
ниски и високи скип
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Број часова

3. Спортска
гимнастика

Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања
Повезивање
моторичких задатака
у целине
Корекција става
покретом
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања
Повезивање
моторичких задатака
у целине
Корекција става
покретом
Увођење ученика у
организовани систем
припрема за
школска такмичења,
игре, сусрете и
манифестације

4. Корективна
гимнастика и
аеробик

5Кошарка

Исходи – по нивоима
, ниски и високи
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м и 100м, 500м и
800м, правилно
изводи технику
скока у вис и скока у
даљ
Ученици раде везбе
Основни ниво –
на партеру греди и
ученик ради вежбе
прескок
уз асистенцију
Средњи ниво –
ученик ради вежбе
самостално
недовољно добром
техником
Напредни ниво –
ученик ради вежбе
самостално
правилном техником

Ученици раде вежбе
за правилно држање
тела и исправљање
деформитета –
кифоза, лордоза ,
сколиоза, равна
стопала.

Основни ниво –
ученик ради вежбе
уз асистенцију
Средњи ниво –
ученик ради вежбе
самостално
недовољно добром
техником
Напредни ниво –
ученик ради вежбе
самостално
правилном техником

Ученици уче
основне елементе
кошаркашке игре

Основни ниво –
правилно вођење и
додавање лопте
Средњи ниво –
правилно вођење ,
додавање , скок шут
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Наставна тема

6. Полигони

Број часова
Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање
Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Исходи – по нивоима
Напредни ниво –
правилно вођење ,
додавање , скок шут,
двокорак

Ученици примењују
стечена моторичка
знања у одређеним
ситуацијама

Основни ниво –
савладати све
препреке
Средњи ниво –
савладати све
препреке у
границама
предвиђеног
времена
Напредни нивосавладати препреке
у најкраћем времену

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ВИ , ТО
III

Индивидуални , групни , фронтални
70
2
Биологија,музички предмети,страни језик
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: иљ 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.
Задаци: -подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
-развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
-стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
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6.Програми наставних предмета-средња школа
усвајање;
-роширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
-мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
-оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Начини провере: практично
Наставна тема
1.
Антропометријска
мерења

Број часова
Унапређење и
очување здравља
Утицај на правилно
држање
тела(превенција
постуралних
поремећаја)
Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима

2. Атлетика

Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Антропометријска
ученик треба
мерења се врше на
правилно да изведе
основу утврђених
вежбе којима се
табела за
мере моторичке
предвиђени узраст.
способности
Ради се на почетку и за средњи ниво:
на крају школске
ученик треба да
године и тако се
оствари минимални
прати напредовање
резултат
ученика у току
за напредни ниво:
школске године
ученик треба да
постигне
максимални
резултат
Усавршавање
технике трчања
на
кратке
,
средње и дуге
стазе
скок
у
даљ
рационалном
техником
скок увис једном
од рационалних
техника и техника
штафетног
трчања
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за основни
ниво:правилно
изводи ниски и
високи скип , ниски
и високи старт
за средњи ниво –
правилно изводи
ниски и високи скип
, ниски и високи
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м, 100м, 500м
800м, 1000м
за напредни ниво:
правилно изводи
ниски и високи скип
, ниски и високи
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Наставна тема

Број часова

3. Спортска
гимнастика

Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима
Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања
Повезивање
моторичких задатака
у целине
Корекција става
покретом

4. Корективна
гимнастика и
аеробик

Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања
Повезивање
моторичких задатака
у целине
Корекција става
покретом

5. Рукомет
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Исходи – по нивоима
старт, може
максималном
брзимом да истрчи
30м и 100м, 500м и
800м, правилно
изводи технику
скока у вис и скока у
даљ, правилна
примопредаја
штафетне палице
Ученици раде вежбе Основни ниво –
на партеру греди и
ученик ради вежбе
прескок
уз асистенцију
Средњи ниво –
ученик ради вежбе
самостално
недовољно добром
техником
Напредни ниво –
ученик ради вежбе
самостално
правилном техником

Ученици раде вежбе
за правилно држање
тела и исправљање
деформитета –
кифоза, лордоза ,
сколиоза, равна
стопала.

Основни ниво –
ученик ради вежбе
уз асистенцију
Средњи ниво –
ученик ради вежбе
самостално
недовољно добром
техником
Напредни ниво –
ученик ради вежбе
самостално
правилном техником
Увођење ученика у
Ученици уче
Основни ниво –
организовани систем основне елементе
правилно вођење и
припрема за
рукометне игре
додавање лопте
школска такмичења,
Средњи ниво –
игре, сусрете и
Правилно вођење ,
манифестације
додавање лопте и
Избор спортских
скок шут
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

6. Полигони

Број часова
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање
Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:

Исходи – по нивоима
Напредни ниво –
правилно вођење,
додавање, скок шут ,
финта, игра у
одбрани

Ученици примењују
стечена моторичка
знања у одређеним
ситуацијама

Основни ниво –
савладати све
препреке
Средњи ниво –
савладати све
препреке у
границама
предвиђеног
времена
Напредни нивосавладати препреке
у најкраћем времену

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ВИ , ТО
IV

Индивидуални , групни , фронтални
64
2
Биологија,музички предмети,страни језик
целоживотно учење, решавање проблема,
Међупредметне компетенције:
естетичка компетенција
Циљ: иљ 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.
Задаци: -подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
-развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
-стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
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-роширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
-мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
-оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада
Начини провере: практично
Наставна тема
1.
Антропометријска
мерења

Број часова
Унапређење и
очување здравља
Утицај на правилно
држање
тела(превенција
постуралних
поремећаја)
Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима

Исходи – по нивоима
за основни ниво:
Антропометријска
ученик треба
мерења се врше на
правилно да изведе
основу утврђених
вежбе којима се
табела за
мере моторичке
предвиђени узраст.
способности
Ради се на почетку и за средњи ниво:
на крају школске
ученик треба да
године и тако се
оствари минимални
прати напредовање
резултат
ученика у току
за напредни ниво:
школске године
ученик треба да
постигне
максимални
резултат

2. Одбојка

Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Техника одбојке.
Игра са истуреним и
повученим центром.
Смечирање и његова
блокада. Уигравање
кроз тренажни
процес. Правила
игре и сућење.
Учестовање на
одељењским,
разредним,
школским и
мећушколским
такмичењима.

Основни ниво –
одбијање лопте
прсти чекић
Средњи ниво –
одбијање лопте
прсти , чекић ,
школски и тенис
сервис
Напредни ниво –
одбијање лопте
прсти , чекић ,
школски и тенис
сервис и смеч

3. Кошарка

Стицање
моторичких
умења(вештина) и

Техника кошарке.
Бацање на кош из
места и из трчања,

Основни ниво –
правилно вођење и
додавање лопте
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

4. Фудбал

5. Рукомет

Број часова
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Исходи – по нивоима
ско ком са једном
Средњи ниво –
или обема рукама са правилно вођење ,
разних одстојања од додавање , скок шут
коша. Постављање и Напредни ниво –
кретање играча у
правилно вођење ,
нападу и одбрани.
додавање , скок шут,
Одбрана „зоном" и
двокорак
човек на човека.
Напад против ових
врста одбрана.
Контра напад у
разним варијантама
и принцип блокова.
Правила игре и су
ћења. Учествовање
на разредним,
школским и
мећушколским так
мичењима.
Увођење ученика у
Техника фудбала.
Основни ниво –
организовани систем Покривање и
правилни пријем и
припрема за
откривање играча,
додавање лопте;
школска такмичења, одузимање лопте и
Средњи ниво –
игре, сусрете и
ометање
правилни пријем,
манифестације
противника. Општи вођење, додавање
Избор спортских
принципи
лопте и шут на гол;
грана, спортскопостављања играча у Напредни ниво –
рекреативних или
нападу и одбрани.
правилно вођење,
других кретних
Разне варијанте
додавање, одбрана,
активности као
напада и одбране.
финта, шут на гол,
трајног опредељења Уигравање кроз
игра у одбрани
за њихово
тренажни процес.
свакодневно
Правила малог
упражњавање
фудбала.
Учестовање на
разредним,
школском и
мећушколским
такмичењима.
Увођење ученика у
Техника рукомета.
Основни ниво –
организовани систем Покривање и
правилно вођење и
припрема за
откривање играча,
додавање лопте
школска такмичења, одузима- ње лопте,
Средњи ниво –
игре, сусрете и
ометање
Правилно вођење ,
манифестације
противника. Општи додавање лопте и
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Наставна тема

Број часова
Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање

6. Полигони

Стицање
моторичких
умења(вештина) и
теоријских знања
неопходних за
њихово усвајање
Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима

Исходи – по нивоима
принципи
скок шут
постављања играча у Напредни ниво –
одбрани и нападу.
правилно вођење,
Напад са једним и
додавање, скок шут ,
два играча и напад
финта, игра у
против зонске
одбрани
одбране. Зонска
одбрана и напад
„човек на човека".
Уигравање кроз
тренажни процес.
Правила игре.
Учествовање на
разредним,
школским и
мећушколским
такмичењима.
Ученици примењују Основни ниво –
стечена моторичка
савладати све
знања у одређеним
препреке
ситуацијама
Средњи ниво –
савладати све
препреке у
границама
предвиђеног
времена
Напредни нивосавладати препреке
у најкраћем времену

6.2.12. Грађанско васпитање
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:
Корелација:
Међупредметне компетенције:
1080

Грађанско васпитање
ВИ, ТО
I (први)
индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
35
1
Српски језик, историја, социологија
дигитална компетенција, естетичка
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6.Програми наставних предмета-средња школа
компетенција,
комуникација, одговоран однос према
околини, одговорно учешће у демократском
друштву, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање
ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан,
одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на
основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се
уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да се код ученика развија самопоштовање,
осећање личног и групног идентитета; да код ученика развија способност разумевања
разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; да код ученика
развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и
конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно
слушање, преговарање; да код ученика развија способност критичког расуђивања и
одговорног одлучивања и делања; да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и
подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; ученици разумеју природу и начин
успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за
заједнички живот; да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; да
се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и
практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање.
Начини провере: дијалог, пројекат, презентација, пано, разговор, дебата, симулација,
истраживање, анализа информација
Наставна тема
1. Ја ми и други

Циљеви - садржаји
Ставови према себи,
другим људима и
групама, личним и
групним идентитетима,
развијање
самопоштовања и
разумевања и уважавања
других.
Лични идентитет;
откривање и уважавање
разлика; групна
припадност, стереотипи
и предрасуде;
толеранција и
дискриминација
Начин изражавања и
2.
Комуникација у саопштавања мишљења

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у стању да нализира своје
особине и да их представи другима,
препозна, анализира сличности и разлике
унутар групе, прихвати друге ученике и
уважи њихову различитост, препозна
предрасуде, стереотипе, дискриминацију,
нетолеранцију по
различитим основама, сагледа могуће
последице нетолеранције, дискриминације,
стереотипа, предрасуда и начине

Ученик ће бити у стању да
искаже,образложи и брани мишљење
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Наставна тема
групи

Циљеви - садржаји
Исходи – по нивоима
и комуникација са
аргументима, активно слуша, дебатује и
другима, поступци и
дискутује на неугрожавајући начин,
вештине ненасилне
уважавајући мишљење других, дефинише
комунукације.
разлику између дијалога и дебате, објасни
Самопоуздано
разлоге и начине настанка гласина у
реаговање; Гласине;
свакодневној комуникацији и објасни
неслушање; активно
последице које изазивају гласине
слушање; неоптужујуће
поруке;изражавање
мишљења; вођење
дебате и дијалога
Два основна типа односа Ученик ће бити у стању да ради у
3. Односи у
групи/тиму, препозна предности
групи/заједници у људским групама и
заједницама, сарадња и
групног/тимског рада, учествује у
сукоб, развијање
доношењу групних одлука, разликује
способности, вештина и могуће облике учешћа младих у
изграђивање сазнања и
друштвеном животу, објасни потребу и
ставовав који воде
важност партиципације младих у
остваривању
друштвеном животу, објасни степене и
солидарности,
облике учешћа младих у друштвеном
заједништва,
животу
разумевања, сарадње и
мира међу појединцима
групама и заједницама
људи
Сарадња; групни рад;
групно одлучивање;
учешће младих; радити
заједно
Смањење насиља,
Ученик ће бити у стању да објасни
4. Решавање
избегавање
и
ненасилно
разлоге,ток и последице сукоба, објасни
сукоба
решавање сукоба и
ефекте конфликта на ток комуникације,
наспоразума међу
уочи факторе који одређују понашање у
људима.
ситуацијама конфликта, анализира сукоб из
Динамика и исходи
различитих улова, (препознаје потребе и
сукоба; стилови
страхове актера сукоба) и налаи
поступања у
конструктивна решења прихватљива за обе
конфликтима;
стране у сукобу, образложи предности
сагледавање проблема из конструктивног начине решавања сукоба,
различитих углова;
објасни значај посредовања у сукобу
налажење решења;
постизање договора,
извињење, посредовање
Ученик ће бити у стању да препозна и
5. Насиље и мир Насиље у нашој
околини; вршњачко
објасни врсте насиља, идентификује и
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Наставна тема

Циљеви - садржаји
насиље; насиље у
школи; постизање мира

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

Исходи – по нивоима
анализира узроке насиља у својој средини,
међу вршњацима, школи, идентификује и
анализира могуће начине реаговања
појединца у ситуацијама вршњачког
насиља , из позиције жртве и посматрача,
прихвати одговорност за сопствено
понашање
Грађанско васпитање
ВИ, ТО
II (други)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
35
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик, историја, социологија
Корелација:
дигитална компетенција, естетичка
компетенција,
комуникација, одговоран однос према
околини, одговорно учешће у демократском
Међупредметне компетенције:
друштву, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање
ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан,
одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на
основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се
уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Облик рада:

Задаци наставе грађанског васпитања да ученици разумеју природу и начин
успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за
заједнички живот; да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са
Конвенцијом о правима детета и другим међународним документима која се баве људским
правима; да ученици науче врсте права и разумеју односе међу правима и узајамност
права и одговорности; да се код ученика развије осетљивост за кршење права, спремност
за заштиту сопствених и права других и науче технике залагања за остваривање права
детета; да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе; да
се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; да се код ученика развија
способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; да се ученици
обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката; да се избором садржаја и
укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске
вредности и подстакне њихово присвајање
Начини провере: дијалог, пројекат, презентација, пано, разговор, дебата, симулација,
истраживање, анализа информација
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Наставна тема
1. Права и
одговорности

Циљеви - садржаји
Основни појмови, права
и закони, међународни
документи о заштити
права: Универзална
декларација о људским
правима и Конвенција о
правима детета, права и
вредности.
Врсте права, односи
међу правима, сукоб
права, дечија и људска
права.
Права и одговорности,
кршење и заштита права

2. Планирање и
извођење
акције (у школи
или локалној
средини) у
корист права

Сагледавање проблема,
партиципација, избор
проблема, како решити
проблем, израда плана
акције, анализа могућиг
ефеката акције, приказ и
анализа групних радова,
планорање и извођење
акције, завршна анализа,
евалуација.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:
Годишњи фонд часова:
1084

Исходи – по нивоима
Ученик ће бити у стању да објасни значење
и смисао људских права, разликује врсте
људских права (лична, политичка,
социјалноекономска, културна, здравствена
права), анализира и објашњава однос права
и одговорности, објасни целовитост и
узајамну повезаност људских права, објасни
универзалност и развојност људских права,
објашњава потребу посебне заштите права
детета, проналази примере и показатеље
остваривања и кршења људских праваа,
процени положај појединца и друштвених
група са аспекта људских права, објасни
механизме и начине за заштиту људских
права, анализира и тумачи основна
међународна и домаћа документа из
области људских права, објасни улогу
најзначајнијих институција и процедуре
заштите људских права, објасни улогу
појединца и група у заштити људских
права
Ученик ће бити у стању да идентификује
проблеме у својој локалној заједници/
школи, анализира изабране проблеме,
изучава их, предлаже активности и
дискутује о њима са осталим члановима
тима, сарађује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука, формулише
циљеве и кораке акције, иницира
активности ,прати их и оцењује их,
представи путем јавне презентацију нацрт
акције и резултате акције

Грађанско васпитање
ВИ, ТО
III (трећи)
индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
35
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6.Програми наставних предмета-средња школа
Недељни фонд часова:
Корелација:

1
Српски језик, историја, социологија
дигитална компетенција, естетичка
компетенција,
комуникација, одговоран однос према
околини, одговорно учешће у демократском
Међупредметне компетенције:
друштву, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање
ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан,
одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на
основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се
уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да се ученици: упознају са базичним
концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права; да
ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у
демократском друштву; да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и
одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу; да ученици
овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за
покретање грађанских иницијатива и конкретних акција; да се избором садржаја и
укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске
вредности и подстакне њихово усвајање.
Начини провере: дијалог, пројекат, презентација, пано, разговор, дебата, симулација,
истраживање, анализа информација
Наставна тема
1. Демократија
и политика

2. Грађанин и
друштво

Циљеви - садржаји
Појмови демократија и
политика, политичка
партиципација грађана,
механизми
функционисања и
институције
демократије, начин
контроле и ограничења
власти у демократском
поретку.
Појам, карактеристике и
вредности грађанског
друштва, однос државе и
грађанског друштва,
појам грађанина и значај
и начин његовог
учествовања у политици

Исходи
Ученик зна дефиницију демократије,
политике, разуме на који начин гласањем се
доноси демократска одлука, да је она
обавезујућа за све, схвата значај
партиципације грађана, објашњава
неопходност и сврху ограничавања власти,
начине ораничавања власти, зна поделу
власти.
Ученик ће бити у стању да дефинишезна
појам грађанин, размисли је о улози закона
и неопходности поштовања истог, ученик
зна разлику између грађанског и цивилног
друштва, упознат је са значајем грађанског
активизма
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Наставна тема
3. Грађанска и
политичка
права и право
на грађанску
иницијативу

4. Планирање
конкретне
акције

Циљеви - садржаји
Појам и култура
људских права, улога
грађана и залагање за
остваривање права,
право на грађанску
иницијативу која
омогућава
партиципацију грађана у
процесу доношења
одлука и право на
самоорганизовање
грађана
Знања и вештине које су
неопходне за решавање
важних и блиских
проблема кроз
реализацију конкретних
локалних акција.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:

Исходи
Ученик ће бити упознат са појмом људска
права, појединим правима, шта је грађанска
иницијатива и зашто је битна, ученик зна
шта је локална самоуправа

Ученик ће усвојити основна знања и
вештине неопходне за решавање њима
важних и битних проблема; зна коме да се
обрати, кораке у планирању, како да
комуницира

Грађанско васпитање
ВИ, ТО
IV (четврти)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
32
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик, историја, социологија
Корелација:
дигитална компетенција, естетичка
компетенција,
комуникација, одговоран однос према
околини, одговорно учешће у демократском
Међупредметне компетенције:
друштву, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање
ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан,
одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на
основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се
уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге; да се унапреде способности
за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење
информација из различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
Облик рада:
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унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргуманата; унапреде
способност планирања личног и професионалног развоја, способност сталног стручног
усавршавања.
Задаци наставе грађанског васпитања су упознавање улоге Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, упознавање државних органа као једног од
извора информација, уочавање разлика између информација од јавног значаја и
информација које то нису, упознавање улоге Повереника, проблематизовање питања
објективности и демонстрација утицаја различитих тачака гледишта на гледаочев
доживљај, објективности медијског приказа догађаја, значај одговорности појединаца за
објективно информисање, сагледавање могућих промена значајних за професионални
развој; упознавање могућих начина реаговања на промене значајне за професионални
развој, упознавање појма каријере и професије; увиђање начина на који се могу
дефинисати сопствени професионални циљеви; увиђање начина на који се може
планирати сопствена каријера, процена сопствене мотивације, разликовање пасивног од
активног приступа у процесу тражења информација, идентификовање сопствених
вештина, способности, особина личности и знања значајних за даље професионално
образовање и укључивање у свет рада, увежбавање представљања себе у позитивном
светлу, учење писања професионалне биографије и пријаве за посао, учење вештине
вођења разговора за посао; упознавање права и одговорности код тражења посла.
Начини провере: дијалог, пројекат, презентација, пано, разговор, дебата, симулација,
истраживање, анализа информација
Наставна тема
1. Права и
слободе
2. Свет
информација

Циљеви - садржаји
Права на слободан
приступ информацијама
и социјално-економска
права
Упознавање са изворима
информација, појам
јавне информације,
приступ информацијама,
заштита права на
информисање процедура
подношења захтева за
приступ информацијама,
медији као извор
информација,
разумевање и тумачење
медијских порука,
механизми медијске
манипулације, утицај
тачке гледишта на
објективност
информација, селекција
информација,

Исходи
Ученик ће бити у стању да објасни значај
постојања права на слободан приступ
информацијама
Ученик ће бити у стању да објасни појам
јавне информације и идентификује
информације које су од јавног значаја и које
грађанин може да добије по Закону, наведе
основне одредбе Закон о слободном
приступу информацијама и објасни улогу
повереника, наведе процедуру подношења
захтева за приступ информацијама од јавног
зачаја, попуни образац и тражи
информацију од јавног значаја, анализира
информације које добија преко различитих
медија, тражи, пронађе и даје информацију,
открива примере манипулације у медијима,
објасни значај објективности и
веродостојности информација
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Наставна тема

Циљеви - садржаји
објективност као
одговорност, улога
медија у савременом
друштву
планирање каријере и
3. Свет
професионалног улазак у свет рада,
самопроцена и вештина
образовања и
представљања личних
рада
карактеристика од
значаја за даље
професионално
образовање и рад,
разговор са
послодавцем, тражење
информација значајних
за професионално
образовање и тражење
посла

Исходи

Ученик ће бити у стању да разуме значај
попштовања социјално-економских права,
поставља циљеве личног развоја и планира
свој развој, анализира сопствене
способности особине и вештине значајне за
даљи професионални развој, активно тражи
информације значајне за даљи
професионални развој, напише личну радну
биографију, представи своје личне
карактеристике приликом разговора са
послодавцем

6.2.13. Верска настава
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

Верска настава – православни катихизис
ВИ; ТО
Први (I)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад
у пару
37
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик и књижевност, Историја,
Корелација:
Ликовна култура, Музичка култура,
Екологија, Социологија, Психологија,
Философија, Грађанско васпитање
Компетенција за целоживотно учење,
Међупредметне компетенције:
вештина за живот у демократском друштву,
вештина сарадње, брига за здравље,
еколошка компетенција, естетска
компетенција, вештина комуникације,
решавање проблема
Циљ: је да се посведочи 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
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духовних и животних вредности цркве и заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање
ученика са вером и духовним искуством сопствене, историјски дате цркве или верске
заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу уз уважавање других
религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних
искустава и достигнућа човечанства.
Задаци: да се код ученика 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, чиме се развија и стиче свест о заједници са Богом и са људима и тиме се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; пробуди потреба 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 Божију и себе;
развија и негује тежња 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 свега, са Богом; изграђује способност за дубље разумевање и вредновање
културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима; 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.
Начини провере: усмено, писано, посматрање понашања ученика
Наставна
тема
1. Увод

Циљеви садржаји
Упознавање
ученика
садржајем
предмета,
планом и
програмом и
начином
реализације
наставе.

2. Бог
откривења

Логосност
творевине
(откривање Бога
кроз
законитост,
лепоту и склад у
творевини);

основни ниво
Ученик ће бити
у стању да
резимира
садржаје којима
ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у
току прве
године
средњошколскo
г образовања.
Ученик
овладава
значењем
материјала и
наводи неке од
примера
Откривења Бога
у Библији; да
препозна изразе

Исходи
средњи ниво
Ученик ће бити у
стању да сагледа
предзнање из
градива
Православног
катихизиса из
претходног
циклуса
школовања.

напредни ниво
Ученик ће бити
мотивисан да
активно
учествује у
настави
Православног
катихизиса.

Ученик правилно
употребљава,
разуме и тумачи
значење израза
homo religiosus;
да разуме да се
Бог из љубави

Ученик
анализира и
промишља о
личној
одговорности у
односу према
Богу и
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Наставна
тема

3. Вера,
знање и
Богопознањ
е

Циљеви садржаји
Бог улази у
историју и
открива се као
Личност
(икономија
Божја);
Човек као
боготражитељ;
Откривење –
позив у
заједницу.
Знање о
стварима и
познање
личности;

основни ниво
вере у Свету
Тројицу и Бога
у
богослужбеним
текстовима.

Ученик
овладава
значењем и
терминологијом
и увиђа разлику
Присуство вере између знања
у научној
које се односи
методологији и на ствари и
научним
познања које се
теоријама;
односи на
Вера у Старом и личности.
Новом Завету
Познање Бога
као личности
методом
љубави;

Исходи
средњи ниво
отркива човеку
позивајући га у
заједницу; да
просуђује и
препознаје
сведочанства вере
у свом животу.

напредни ниво
ближњима;
разуме да се
Божје Откривење
дешава и данас у
Цркви и свету;
бити потстакнут
да непосредније
учествује у
богослужењу
Цркве.

Ученик правилно
употребљава,
разуме и тумачи
чињеницу да је
вера слободан
избор човека и да
се сведочи
личним животом,
као и да да
објасни да је
богопознање у
православном
искуству плод
личне, слободне
заједнице човека
с Богом.

Ученик разуме,
анализира и
објашњава да се
вером живи кроз
Литургију и
подвиг.

Ученик ће бити у
стању да
правилно
употребљава,
разуме и тумачи
чињеницу да се
учешћем у

Ученик ће бити у
стању да разуме,
анализира и
објасни
чињеницу да
хришћанство
подстиче човека

Вера без дела је
мртва;
Сличност
између
човекопознања
и богопознања.
4.
Хришћанин
– човек
Цркве

Црква као
заједница која
се пројављује на
Литургији;
Моја парохија;
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у стању да
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
Хришћанин –
човек Цркве;

Исходи
средњи ниво
литургијском
сабрању ступа на
пут богопознања
и да продискутује
о православном
схватању Цркве.

5. Свето
Писмо –
књига
Цркве

Настанак и
подела Светог
Писма;

Ученик ће бити у
стању да
правилно
употребљава,
разуме и тумачи и
истражује Свето
Писмо користећи
скраћенице,
поделе на главе и
стихове; знати да
се посебност
Светог Писма
садржи у
богонадахнутости
; да закључи да је
Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.

Ученик ће бити у
стању да разуме,
анализира и
објасни карактер
богонадахнутост
и Светог Писма
кроз лично
искуство
надахњивања
Светим Писмом

Ученик ће бити у
стању да
правилно
употребљава,
разуме и тумачи
разлику између
Црквеног и
народног предања
и да заузме став
према њима; да
уочи да светост
живота није
могућа без
истовремене
заједнице са

Ученик ће бити у
стању да разуме,
анализира и
објасни
чињеницу да су
сви људи
прозвани да буду
свети; да уочи у
којој мери је
напредовао и
разумео градиво
у првом разреду
средње школе.

основни ниво
као члан
конкретне
литургијске
Света Литургија заједнице и
– пуноћа
биће у стању да
заједнице са
опише живот
Богом.
парохијске
заједнице.
Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем и
Канон и
терминологијом
богонадахнутос Светог Писма и
т Светог Писма; да именује
различите
Црква као место књиге Светог
тумачења и
Писма, наброји
доживљаја
неке ауторе
Свeтог Писма и књига Светог
Светог
Писма; да
Предања;
наведе неке
примере
Утицај Светог
повезаности
Писма на
Старог и Новог
Завета.
културу и
цивилизацију;

напредни ниво
на одговоран
живот у
заједници.

Свето Писмо је
књига Цркве.
6.
Хришћанск
и живот

Црквено
Предање и
народна
предања;
Животна
искушења и и
суочавање са
њима;
Живот није
случајност,
него је дар;
Смисао (и
бесмисао)
живота.

Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем и
терминологијом
везаном за
Црквено и
народно
предање и да
разуме да међу
њима постоји
разлика.
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Наставна
тема

Циљеви садржаји

основни ниво

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

Исходи
средњи ниво
Богом и људима.

напредни ниво

Верска настава – православни катихизис
ВИ; ТО
Други (II)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад у
пару
35
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик и књижевност, Историја,
Корелација:
Географија, Екологија, Физика, Философија,
Социологија, Ликовна култура, Музичка
култура
Компетенција за целоживотно учење, вештина
Међупредметне компетенције:
за живот у демократском друштву, вештина
сарадње, брига за здравље, еколошка
компетенција, естетска компетенција,
вештина комуникације, решавање проблема
Циљ: је да се посведочи 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 и заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање
ученика са вером и духовним искуством сопствене, историјски дате цркве или верске
заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу уз уважавање других
религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних
искустава и достигнућа човечанства.
Задаци: да се код ученика 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, чиме се развија и стиче свест о заједници са Богом и са људима и тиме се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; пробуди потреба 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 Божију и себе;
развија и негује тежња 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 свега, са Богом; изграђује способност за дубље разумевање и вредновање
културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
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науци и другим областима; 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.
Начини провере: усмено, писано, посматрање понашања ученика
Наставна
тема

Исходи
средњи ниво

Циљеви - садржаји

основни ниво

1. Увод

Упознавање ученика
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе.

Ученик ће
бити у стању
да сагледа
садржаје
којима ће се
бавити
настава
Православног
катихизиса у
току друге
године
средњошколс
ког
образовања.

Ученик ће
бити у стању
да сагледа
предзнање из
градива
Православног
катихизиса из
претходне
године
школовања.

2. Стварање
света и
човека

Библијска
сведочанства о
стварању света и
човека;

Ученик
овладава
значењем
материјала и
интерпретира
учење Цркве о
стварању
света;
објашњава да
је човек икона
Божја зато
што је
слободан; да
је човек
подобије Бога
зато што је
способан за
заједницу.

Ученик
правилно
употребљава,
разуме и
тумачи
чињеницу да је
Бог створио
свет сациљем
да вечно живи
у заједници са
Њим; бити
подстакнут да
просуђује о
смислу
постојања
човека и света;
моћи да
разликује
особености
створеног и
нествореног.

Ученик
разуме,
анализира
стечено знање
и развија
одговорност
за сопствени
живот и
живот других;
преиспитује и
вреднује
сопствени
однос према
Богу, другом
човеку и
према
творевини
Божјој.

Ученик
парафразира
значење и

Ученик
правилно
употребљава,

Ученик
излаже,
анализира и

Учење Цркве о
стварању света и
човека;
Последице стварања
ни из чега по природу
и човека;
Творевина и човеково
место у њој;
Свет је створен са
циљем да постане
Црква;

напредни
ниво
Ученик ће
бити
мотивисан да
активно
учествује у
настави
Православног
катихизиса.

Православна
иконографија о
стварању света.
3.
Прародитељс
ки грех

Библијска и
светоотачка
сведочанства о
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

основни ниво

прародитељском
греху;

терминологиј
уи
објашњава у
чему се
састоји
прародитељск
и грех; да
сагледа
последице
прародитељск
ог греха и
начин
њиховог
превазилажењ
а.

разуме и
тумачи улогу
човека у
остваривању
назначења
света;
просуђује о
важности
учествовања у
литургијском
сабрању за
сопствено
спасење и бити
подстакнут да
се одговорније
односи према
природи.

Ученик ће
бити у стању
да овлада
значењем тога
да се Бог у
Старом и
Новом Завету
открива као
личност и да
позива човека
у заједницу са
Њим; на
примеру
Каина и
Авеља,
закључи да је
свако убиство
–
братоубиство;
на примеру
Ноја, схвати
значење појма

Ученик ће
бити у стању
да правилно
употребљава,
разуме и
тумачи
чињеницу да
ниједна
људска
заједница
мимо Бога не
води
остварењу
човековог
назначења;
разуме да је
откривење
Аврааму
почетак
остваривања
Цркве у
историји.

Последице
прародитељског греха;
Еколошки проблем као
једна од последица
човекове отуђености
од Бога;
Превазилажење
еколошкекризе је
могуће
повраткомчовека у
заједницу са Богом;
Појам прародитељског
греха у богослужбеним
текстовима.човекопозн
ања и богопознања.
4. Свештена
историја
спасења (од
Адама до
Израиља)

Тајна Христова у
историји спасења;
Лични однос са Богом
старозаветних
патријараха и
праотаца;
Праслике Христа и
Цркве у периоду
старозаветних
патријараха и
праотаца.
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Исходи
средњи ниво

напредни
ниво
стиче увид у
личну
одговорност
за своје
поступке и
уочава значај
покајања за
своје спасење.

Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира и
објасни
чињеницу да
је за
богопознање
неопходан
личан сусрет
са Богом; да
разуме да је
обећање
потомства
дато Аврааму
духовног
карактера.
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

основни ниво

Исходи
средњи ниво

напредни
ниво

праслика
Христа и
Цркве као
места
спасења.
5. Свештена
историја
спасења (од
Мојсија до
Христа)

Повезивање појмова:
Стари и Нови Израиљ;
мâна и Причешће,
Пасха и Васкрсење,
Педесетница и Силазак
Светог Духа на
Апостоле, Помазаник
или Месија;
Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
Откривење Бога
Мојсију;
Пасха;
Давид и Соломон;
Делатност
старозаветних
пророка;
Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу
Христу;

Ученик ће
бити у стању
да овлада
значењем и
терминологиј
ом и моћи да
интерпретира
да је
старозаветна
вера – вера у
једнога Бога;
да објасни
нека од
старозаветних
пророштава
која су се
остварила у
личности
Христовој и
да наведе који
старозаветни
догађаји јесу
праслика
Сина Божјег и
новозаветне
Цркве.

Ученик ће
бити у стању
да правилно
употребљава,
разуме, тумачи
и повезује
догађаје
старозаветне и
новозаветне
историје; да
уочи разлику
између
уобичајеног
значења речи
пророк и
њеног
библијског
смисла и да на
примеру
пророчке
делатности,уви
ди значај
старања о
социјално
угроженим
категоријама
друштва.

Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира и
објасни на
примеру
Израиља, да
Црква има
наднационалн
и карактер; да
упореди
Десет
заповести са
Христовим
заповестима о
љубави; да је
месијанска
идеја
присутна
током
старозаветне
историје и да
промишља о
сопственом
месту у
историји
спасења;

Ученик ће
бити у стању
да овлада
значењем и
терминологиј

Ученик ће
бити у стању
да правилно
употребљава,
разуме и

Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира и
објасни грех,

Праслике Свете
Тројице, Исуса Христа
и Цркве у Старом
Завету.
6.
Старозаветна
ризница

Мудросна
књижевност;
Псалми Давидови;
Пророци Илија и
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Наставна
тема

Циљеви - садржаји

основни ниво

Јелисеј;

ом везаном за
грех и грех
самооправдањ
а.

Старозаветни списи у
богослужењу Цркве.

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни план
и програм:
Облик рада:

Исходи
средњи ниво
тумачи грех и
да се смелије
суочи са
грехом
самооправдава
ња и сваким
грехом,
уопште.

напредни
ниво
да буде
способан за
промишљање
о
незаменљивос
ти ивредности
сопствене
личности; да
уочи у којој
мери је
напредовао и
разумео
градиво у
другом
разреду
средње
школе.

Верска настава – православни катихизис
ВИ; ТО
Трећи (III)

индивидуални, фронтални, групни рад,
рад у пару
35
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик и књижевност, Историја,
Корелација:
Грађанско васпитање, Екологија,
Географија, Философија, Психологија,
Социологија, Ликовна култура, Музичка
култура,
Компетенција за целоживотно учење,
Међупредметне компетенције:
вештина за живот у демократском
друштву, вештина сарадње, брига за
здравље, еколошка компетенција,
естетска компетенција, вештина
комуникације, решавање проблема
Циљ: је да се посведочи 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
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духовних и животних вредности цркве и заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање
ученика са вером и духовним искуством сопствене, историјски дате цркве или верске
заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу уз уважавање других
религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних
искустава и достигнућа човечанства.
Задаци: да се код ученика 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, чиме се развија и стиче свест о заједници са Богом и са људима и тиме се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; пробуди потреба 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 Божију и себе;
развија и негује тежња 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 свега, са Богом; изграђује способност за дубље разумевање и вредновање
културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима; 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.
Начини провере: усмено, писано, посматрање понашања ученика
Циљеви Наставна тема
садржаји
1. Увод

Упознавање
ученика садржајем
предмета, планом
и програмом и
начином
реализације
наставе.

основни ниво

Исходи
средњи ниво

напредни
ниво
Ученик ће бити Ученик ће бити Ученик ће
у стању да
у стању да
бити
сагледа садржаје сагледа
мотивисан да
којима ће се
предзнање из
активно
бавити настава
градива
учествује у
Православног
Православног
настави
катихизиса у
катихизиса из
Православног
току треће
године
претходне
катихизиса.
средњошколског године
образовања.
школовања.
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Циљеви Наставна тема
садржаји
2. Христос
истинити Бог
и истинити
човек

Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил;
Исус Христос –
Оваплоћени Логос
Божји;
Христос истинити
Бог и истинити
Човек.

3.
Приближило
се Царство
Божије...

Христова
проповед;
Беседа на гори;
Параболе о
Царству Божијем;
Царство Божије –
циљ Христове
проповеди.

4. Где је
Христос ту је
и Царство
Божије

Христос у својој
личности
обједињује
Царску,
Првосвештеничку
и Пророчку
службу;
Догађај и тропар
Преображења у
светлости
исихастичког
искуства Цркве;
Христова смрт на
Крсту крајњи
израз љубави Бога

1098

основни ниво

Исходи
средњи ниво

Ученик
овладава
значењем
материјала и
интерпретира у
основним
цртама зашто је
могуће да се у
новозаветној
Цркви
представља Бог
и и да наведе
основне разлике
између слике и
иконе.

Ученик кратко
излаже разуме
и тумачи
значење израза
Нови Адам,
Месија и
Емануил,
Логос и да у
прологу
Јеванђеља по
Јовану укаже
на места у
којима се
говори о Богу
као Логосу.

Ученик
резимира
значење
материјала и
закључи да је
Царство Божје
заједница са
Христом.

Ученик ће бити
у стању да
правилно
употребљава,
разуме и
тумачи да је
Христова
делатност и
проповед позив
свима у
Царство Божје.

Ученик
интегрише и
анализира
актуелност
Христове
проповеди и
како поуке из
Христове
проповеди
може да
примени на
сопствени
живот.

Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем
материјала и
повеже догађај
Преображења са
литургијском
песмом
«Видјехом свјет
истиниј...»;

Ученик ће бити
у стању да
правилно
употребљава,
разуме и
тумачи
чињеницу да је
свака
заједничка
трпеза израз
заједништва и
да сва радост
хришћанске
вере извире из
свести о
победи над

Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира и
објасни
чињеницу да
причешћујући
се, доживљава
себе као
учесника Тајне
Вечере, као и
да је општење
са Христом и
данас могуће у

напредни
ниво
Ученик
оцењује и
утврђује зашто
је Исус
Христос као
посредник
између Бога и
човека једини
Спаситељ
света.

да Христос
Тајном Вечером
установљује
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Циљеви Наставна тема
садржаји
према човеку;
Тајна вечера;
Христос нова
Пасха;
Свети Дух
утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески.

Исходи
средњи ниво

основни ниво
начин на који ће
остваривати
заједницу са
својим
ученицима у све
дане до
свршетка века.

смрћу и
Христовом
сталном
присуству;

напредни
ниво
заједници
Духа Светога –
у Цркви.

да у основим
цртама изложи
смисао
Христовог
страдања и
смрти;
да објасни да
се Христос
вазноси на
небо да би
узнео људску
природу Оцу;
да се Христос
вазноси на
небо да би
наша вера у
Христа била
слободна (а не
изнуђена).

5. Мој живот у
Христу

Покајање и
праштање;
Труд и ревност;
Вера и
формализам у
вери;
Света Литургија –
пројава Царства
Небеског.

Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем и
терминологијом
и моћи да
интерпретира
чињеницу да
покајање значи
постављање
Царства Божјег
за приоритет
живота;

Ученик ће бити
у стању да
правилно
употребљава,
тумачи и
разуме да
покајање
подстиче
човека да
тражи Царство
Божје, знати да
истински однос
са Богом не
сме бити
формалистички
и да се
учешћем на
Литургији
учествује у
Царству
Божјем.
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Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира
градиво и бити
свестан значаја
испуњавања
Христових
заповести у
свом животу.
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Циљеви Наставна тема
садржаји
Крштење и
6.
Светотајински Миропомазање;
живот Цркве
Покајање и
исповест;
Свештенство;
Света Литургија –
светајна Цркве.

7.
Новозаветна
ризница

Анафора светог
ВасилијаВеликог;
Литургијски
контекст молитве;
Оче наш;
Ако једном од
ових
малихучинисте,
мени учинисте...;
Христов однос
према
потребитима;
Сви сте једно у
Христу...

1100

основни ниво
Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем и
терминологијом
и да на
основном нивоу
да тумачи
новозаветна
сведочанства о
значају
Крштења, као и
да међусобно
разликује
различите
службе у Цркви
(епископ,
свештеник,
ђакон, лаик) и
увиди њихову
повезаност.

Ученик ће бити
у стању да
овлада
значењем и
терминологијом
и да на
основном нивоу
препозна
догађаје из
историје
спасења у
Анафори
Василија
Великог и да
тумачи молитву
Оче наш као
литургијску
молитву.

Исходи
средњи ниво

напредни
ниво
Ученик ће бити Ученик ће
у стању да
бити у стању
правилно
да разуме,
употребљава,
анализира и
разуме и
објасни грех,
тумачи
да буде
чињеницу да је способан за
Крштење
промишљање
прихватање
о томе да
позива на
Миропомазање
светост, да су
значи
исповест и
примање
покајање
дарова Светог
повратак у
Духа за
наручје Очево
служење у
и заједницу
Цркви, да су
Цркве и да су
исповест и
службе у
покајање
Цркви дарови
повратак у
Духа Светога и наручје Очево
да све Тајне
и заједницу
свој смисао
Цркве.
добијају у
Литургији..
Ученик ће бити
у стању да
правилно
употребљава,
разуме и
тумачи
чињеницу да
братска
хришћанска
љубав своје
порекло има у
примеру
Христове
љубави.

Ученик ће
бити у стању
да разуме,
анализира и
схвати да
хришћанско
братољубље
превазилази
крвно и
национално
порекло и
моћи да уочи у
којој мери је
напредовао и
савладао
градиво
Православног
катихизиса 3.
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Циљеви Наставна тема
садржаји

Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред у којем се реализује наставни
план и програм:
Облик рада:

основни ниво

Исходи
средњи ниво

напредни
ниво
разреда
средње школе.

Верска настава – православни катихизис
ВИ; ТО
Четврти (IV)

индивидуални, фронтални, групни рад, рад у
пару
32
Годишњи фонд часова:
1
Недељни фонд часова:
Српски језик и књижевност, Философија,
Корелација:
Социологија, Екологија, Биологија,
Грађанско васпитање, Историја, Ликовна
култура, Музичка култура,
Компетенција за целоживотно учење,
Међупредметне компетенције:
вештина за живот у демократском друштву,
вештина сарадње, брига за здравље,
еколошка компетенција, естетска
компетенција, вештина комуникације,
решавање проблема
Циљ: је да се посведочи 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 и заједнице којој историјски припадају, односно
чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање
ученика са вером и духовним искуством сопствене, историјски дате цркве или верске
заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу уз уважавање других
религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних
искустава и достигнућа човечанства.
Задаци: да се код ученика 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, чиме се развија и стиче свест о заједници са Богом и са људима и тиме се
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; пробуди потреба 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 Божију и себе;
развија и негује тежња 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
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између заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са
природом и, пре свега, са Богом; изграђује способност за дубље разумевање и вредновање
културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима; 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.
Начини провере: усмено, писано, посматрање понашања ученика
Наставна
тема
1. Увод

Циљеви садржаји
Упознавање
ученика
садржајем
предмета,
планом и
програмом и
начином
реализације
наставе.

2. За живот
света

Садржај и
структура
свете
Литургије;

основни ниво
Ученик ће бити у
стању да сагледа
садржаје којима
ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у
току треће
године
средњошколског
образовања.

Ученик
интерпретира
значење
материјала и
препознаје
елементе свете
„Благословено Литургије и да је
Царство Оца и благодатно
Сина и
искуство
Светога
Литургије
предокушај
Духа...“;
Царства Божјег;
„Заблагодари
мо Господу...“
– узајамно
даривање;
„Због свега и
за све...“;

Исходи
средњи ниво
Ученик ће бити у
стању да сагледа
предзнање из
градива
Православног
катихизиса из
претходне године
школовања.

Ученик правилно
репродукује и
употребљава,
разуме и тумачи
космолошки и
есхатолошки
карактер Литургије
и да тумачи
литургијску
молитву после
светог Причешћа,
као и да схвати да
се Причешћем
задобија
отпуштење
грехова, љубав
нелицемерна,смело
ст према Богу,
усвојење Царства
Божјег.

напредни ниво
Ученик ће бити
мотивисан да
активно
учествује у
настави
Православног
катихизиса.

Ученик доводи у
везу, анализира
и објашњава
зашто се његов
живот у Цркви
не ограничава на
време служења
свете Литургије.

Трпеза
Господња
конкретност
заједничарења
;
„У миру
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
изиђимо...“.

3. Историја
и
есхатологиј
а у Цркви

Хришћанско
схватање
историје;
Црква у
прогону и
слобода
хришћана;
Појава и
развој
монаштва;
Јединство
Цркве и
сабори;

основни ниво

Исходи
средњи ниво

напредни ниво

Ученик
парафразира
материјал и
схвата разлог за
гоњења
хришћана у
римском
царству, набраја
неке српске
светитеље и
објашњава како
су они служили
Богу и
ближњима.

Ученик разуме и
тумачи чињеницу
да историја има
есхатолошко
усмерење и да нема
суштинске разлике
између
светосавског и
хришћнског етоса.

Ученик разуме,
анализира и
доводи у везу
виђења таворске
светлости са
исихастичком
праксом и биће
свестан
могућности
мистичког опита
заједнице са
Богом.

Ученик ће бити
у стању да
овлада значењем
материјала и да
је егоизам
суштински
проблем
човековог
друштва, јер
разара заједницу
и да су болести
зависности

Ученик ће бити у
стању да правилно
употребљава,
разуме и тумачи
разлоге постојања
болести и како се
носити са њима са
православног
становишта, да
схвати да личност
ниједног човека не

Ученик ће бити
у стању да
разуме,
анализира и
критички
вреднује
проблеме
савремене
цивилизације у
светлу искуства

Мисија светих
Кирила и
Методија;
Светосавље –
пут који води
у Живот;
Косовски
завет –
есхатолошко
опредељење
народа;
Светитељи
нашег рода –
благо целог
света;
Исихазам.
4.
Хришћанст
во у
савременом
свету

Егоизам;
Проблеми
биоетике;
Хришћански
поглед на
болести;
Питања
личног,
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Наставна
тема

Циљеви садржаји
породичног и
друштвеног
морала;
Хришћанство
и изазови
потрошачког
друштва;
Деликвенција
и вршњачко
насиље;

основни ниво
последица
неиспуњености
смислом и
правим животн
им садржајима и
да схвати да је
насиље
немогуће ако је
други за мене
личност.

Проблем
теодицеје.

5. Тачно
изложење
Православн
е вере
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Тачно
изложење
православне
вере светог
Јована
Дамаскина.

Ученик ће бити у
стању да овлада
значењем и
терминологијом
и моћи да
интерпретира
знања о основама
православне
вере.

Исходи
средњи ниво
сме да буде
сведена на
предмет, ствар
или број, бити
свестан значаја
јединствености,
вредности и
непоновљивости
сопоствене
личности и
личности других
људи и моћи да
увиди да је лек
против
опредмећења
човека – искуство
Цркве и да личност
не постоји без
заједнице слободе
и љубави.
Ученик ће бити у
стању да правилно
изврши синтезу
досадашњих знања
и разумевања о
основама
православне вере.

напредни ниво
Цркве
(савремено
схватање
слободе, љубави,
другог човека) и
бити свестан да
је
деперсонализаци
ја исто што и
десакрализација
човека.

Ученик ће бити
у стању да
разуме,
анализира
градиво и бити
свестан
могућности
примене знања и
разумевања
стечених у току
циклуса
школовања.
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7. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
7.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У школи се реализују обавезне и факултативне ваннаставне активности. Обавезне
ваннаставне активности се реализују кроз додатни рад (часове додатне, допунске и
припремне наставе), интерне часове, јавне часове и концерте.

Обавезне ваннаставне активности
I разред

II разред

III разред

IV разред

Напомена

30 – 70

30 - 70

30 - 70

30 - 64

часова годишње

Интерни часови 2

2

2

2

годишње

Јавни часови

1

1

1

1

годишње

Концерти

1

1

1

1

годишње

Додатни рад

Од факултативних ваннаставних активности у нашој школи се реализују екскурзије,
такмичења, семинари, кампови и остале активности.

Факултативне ваннаставне активности
I разред

II разред

III разред

IV разред

Екскурзија

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних
дана

до 5 наставних
дана

Такмичења

1

1

1

1

Семинари

до 7 ненаставних до 7
до 7 ненаставних до 7 ненаставних
дана
дана
ненаставних дана дана

Кампови

до15 ненаставних до15 ненаставних до15 ненаставних до15 ненаставних
дана
дана
дана
дана

Остале
активности

до 3 ненаставна
дана

до 3 ненаставна
дана

до 3 ненаставна
дана
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У школи, ваннаставне активности се између осталог реализују и кроз рад пет секција и то:
Секција за староградску и изворну музику – руководилац секције Мирјана Пантелић проф.
Соло певања и сарадник Младен Каличанин проф. Хармонике
Секција општеобразовних предмета – носиоци активности Невена Јовић, Катарина
Поповић, Јованка Ковачевић, Божица Димитријевић, Мирјана Вардле, Татјана Алимпић и
Весна Добривојевић
Секција за стони тенис – руководилац секције Љиљана Видић
Секција гудачког оркестра средње школе – руководилац секције Љиљана Максимовић
Секција оркестра гитара основне школе – руководиац секције Станислав Станојевић проф.
гитаре и сарадник Исидора Пушкић професор гитаре

Планови рада наведених секција су део Годишњег плана рада школе.

7.2. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Распоред часова додатне и допунске наставе планира се у току септембра, у складу са
годишњим планом и програмом и у односу на распоред редовне наставе. Циљеви и задаци
постављају се за сваки разред, а у индивидуалној настави за сваког ученика појединачно.
Оценом наставника утврђује се степен ангажованости и интересовање ученика за
одређени предмет. На основу тога, прецизно се одређује садржај и облик наставе (додатне
или допунске), која се изводи са једним учеником у индивидуалној, или са мањим бројем
ученика у групној настави. У оквиру једнонедељног пуног радног времена, наставник има
предвиђен по један час додатне и допунске наставе. Ови облици наставе одржавају се
континуирано у току целе школске године, а у току свог остваривања могу се иновирати.
Додатна настава организује се за изузетно обдарене ученике који са лакоћом савлађују
садржаје предвиђене планом и програмом, и поред тога показују велико интересовање за
унапређењем вештина, и проширењем знања. Они као учесници многобројних такмичења,
постижу изванредне резултате и често су ангажовани на јавним наступима. Садржај и циљ
додатне наставе подразумевају усавршавање и обраду јединица, којима се најчешће
превазилази градиво прописано планом и програмом. Реализација додатне наставе
углавном се планира у односу на ваннаставне активности, као што су концерти,
такмичења и сл. Извештај о реализацији додатне наставе предаје се два пута годишње.
Допунска настава мора бити усаглашена са месечним планом и програмом. Намењена је
ученицима који имају тешкоћа у савладавању предвиђеног градива. Потреба за
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одржавањем допунске наставе јавља се из оправданих разлога, а то могу бити: дуже
одсуство због болести, прелазак из друге школе, спорије савладавање наставних јединица,
лоши социјални услови и друго. Циљ одржавања наставе је надокнада пропуста и
постизање жељених резултата. На овим часовима, наставник помаже ученику који заостаје
у редовном процесу, примењујући различите методе: вежба са учеником, помаже му у
учењу, учи га како да што ефикасније учи и предлаже методе које су најделотворније за
управо тог ученика и конкретан задатак који треба савладати (прилагођавање метода
индивидуалним особеностима), ради на његовој мотивацији, подстиче му интересовање,
самопоуздање и позитиван став према школи и раду. Извештај о реализацији допунске
наставе предје се два пута годишње.
Припремна наастава се организује за ученике завршних разреда и за ученике који
полажу разредни или поправни испит. Распоред одржавања наставе за завршне разреде,
организује се на почетку, а реализује у току целог другог полугодишта. Циљ наставе је
додатна помоћ и подршка ученику ка усавршавању програма у припремама за прелазак на
виши степен школовања, средњу школу или факултет. За ученике који полажу разредни
или поправни испит, припремна настава се организује најмање пет дана пре полагања
испита, у сваком испитном року. Извештај о реализацији припремне наставе предаје се
два пута годишње.

7.3. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Обимна и квалитетна културна и јавна делатност школе директно произилази из њених
васпитно-образовних делатности. Организује се велики број наступа у школи и ван ње у
којима учествују ученици, бивши ученици, наставници и гостујуће колеге и уметници.
Они наступају као солисти или чланови мањих или већих камерних група, ансамбала, хора
и оркестра. Културна и јавна делатност школе остварује се поред концертних активности
и кроз, такмичења, сарадњу са медијима, одржавање сајта школе и друштвених мрежа
током целе школске године.
Постоје редовни концерти који се одржавају сваке године :
 Новогодишњи концерт
 Светосавски концерт
 Циклус промотивних концерата „Најмлађи за најмлађе“
 Хуманитарни концерти
 Концерт поводом Ноћи музеја
 Музицирајмо заједно – концерт у ком учешће узимају ученици, наставници и
родитељи
 Мој први концерт
 Концерт матураната
 Годишњи концерт
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

1107

Школски програм 2019.-2023.године
Осим ових концерата по могућности и потреби се одржава и велики број неких од
тематских концерата: Барокни концерт, Концерт филмске музике, Осмомартовски
концерт, Концерт романтичарске музике, Концерт камерне музике, Вече класицизма,
Концерт бивших ученика, Концерт поводом светског дана аутизма, ( концерт намењен
подршци и прикупљању материјалне помоћи за рад ОШ „Свети Сава“, коју похађају деца
са посебним потребама...).
У школи се сваке године организују се школска такмичења из предмета солфеђо за 6.
разред, виолина, клавир и упорeдни клавир, као и такмичења вишег ранга – Међународно
такмичење младих пијаниста у марту и Фестивал гудача у априлу, као и гитарски
фестивал Класик Арт који се реализује сваке друге године. Повремено, по процењеној
потреби, одржавају се и друга школска такмичења у организацији инструменталних
одсека. Сваке године се одржава и Јувентус фест – такмичење ученика школе у извођењу
класичне, поп-рок и народне музике које је у организацији ученичког парламента.
Сарадња са медијима се одржава кроз континуирани контакт са новинарима шабачког
листа „Глас Подриња“ и локалним телевизијским станицама Тв „Шабац“ и Тв „Ас“.
Велику подршку у промоцији културне и јавне делатности школе представља редовно
ажурирање школског сајта и фејсбук странице школе.

7.4. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитнo 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.
Задаци наставе физичког васпитања су:
 подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
 развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
 стицање 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;
 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно - образовног подручја);
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мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних
психосоцијалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Садржаји програма усмерени су на:
 развијање физичких способности
 спортско-техничко образовање
 повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Школа поред наставе треба да реализује и програм школског спорта. Програмом се
предвиђа годишње учествовање Музичке школе у школским такмичењима као што су:
 такмичење у пливању, на затвореном базену у Шапцу (новембар - децембар)
 такмичење у малом фудбалу (децембар – јануар)
 такмичење у стоном тенису (октобар)
 утакмица у малом фудбалу између ученика и професора Музичке школе (крајем
школске године)
 обука у плесу за учешће у манифестацији Матурски плес свих средњих школа која
се реализује у целој Европи (мај)
 крос РТС (октобар)

7.5. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ, КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
Програм каријерног вођења и саветовања се реализује кроз наставне и ваннаставне
активности. Циљ рада је да школа код ученика на преласку из основне у средњу музичку
школу, а нарочито ученика средње школе подстакне професионални развој, да пружи
помоћ деци и родитељима да створе реалну слику, првенствено о способностима,
особинама личности и интересовањима ученика и да у односу на садржај, услове и захтеве
појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални
развој, као битну ставку развоја целокупне његове личности. Тежи се да се оченик
оспособи да самостално планира, управља и води своју каријеру.
Школски Тим за професионалну орјентацију и каријерно вођење координира и спроводи
следеће активности:




Професионално вођење ученика основне музиче школе - индивидуални разговори
са наставницима, родитељима и ученицима који показују интересовање и
способности за упис у средњу музичку школу
Радионице, ЧОС , разговор на нивоу целог одељења на тему даљег
професионалног развија (са ученицима 3. и 4. разреда средње школе)
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Индивидуални разговори са ученицима средње школе
Радионице и разговори на тему „Трема“ и „Прихватање и унапређивање сопственог
постигнућа“
Рад на превенцији и санацији симптома премора, презасићености код талентованих
ученика
Сарадња са НСЗ - упућивање неодлучних и заинтересованих ученика завршног
разреда средње школе на саветовање у Националну службу за запошњавање
Сарадња са музичким академијама - консултације, посете...
Пружање многих могућности ученицима за наступе и такмичења
Пружање могућности сарадње са професионалним музичарима кроз семинаре,
кампове итд.

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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7.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА
Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања се одређује на
основу члана 111. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18), Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („ Службени гласник РС“,
број 46/19) и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности(„
Службени гласник РС“, број 65/2018). Наведеним правилницима се дефинишу основни
појмови као што су : дискриминација, насиље, злостављање, занемаривање, као и садржаји
и начини спровођења превентивних и интервентних активности. Установа је дужна на
обезбеди услове за њихову примену.
Циљеви: Школа је безбедна и пријатна средина у којој су добро регулисани међуљудски
односи
Задаци: Реализација превентивних активности у циљу спречавања интервентих
активности и реализација интервентних активности по потреби.
У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима које
је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол
за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике
Србије је објавило крајем 2007. године ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНОВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА.
У Посебном протоколу су представљене превентивне активности и дефинисане процедуре
у заштити деце од насиља у којима је прецизирана улога свих актера који су укључени у
живот и рад образовно-васпитних установа.
ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА
Насиље је појам, који обухвата различите врсте и облике насилног понашања,
злостављања, занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. Насиље може бити у оквиру
вршњачких односа, као и односа одрасли-деца, који укључују одговорност, поверење и
моћ. Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног
или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства ученика.
Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА МОЖЕ
СПРЕЧИТИ, 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.
Насиље може имати различите форме:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или
потенцијалног телесног повређивања ученика. Примери физичког насиља су:
ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и
слично.
Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и
достојанства ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта
обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и
социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и
злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање,
игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање,
подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња,
застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други облици непријатељског
понашања.
Социјално насиље подразумева искључивање из групе и дискриминација. Односи
се на следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу
различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију,
недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуално насиље и злоупотреба ученика подразумева њихово укључивање у
сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно
дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да
пружи уживање или задовољење потреба друге особе. Сексуалним насиљем сматра
се: ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, додиривање, упућивање
порука, фотографисање, телефонски позиви и слично; било да се ради о
контактним (сексуални однос, сексуално додиривање..) или неконтактним
активностима (излагање погледу, егзибиционизам и слично); коришћење ученика
за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља
коришћењем информационих технологија (електронско насиље): поруке
послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем,
укључивањем у форуме и слично.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или
не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им
смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан,
неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљајуу случајеве пропуштања
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у
свим областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички,
ментални, духовни, морални и друштвени развој. Занемаривање представља и
пропуст родитеља, усвојиоца или старатеља, да обезбеди услове за развој по
питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и
безбедних живогних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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или пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, нарушити
здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални
развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета
од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или
установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне
експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или
менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног
развоја детета/ученика.

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота
ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.
У оквиру превентивних активности можемо нагласити да је пракса наше школе да се
током школске године организује дежурство наставника и помоћно-техничког особља
ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту, постављен је видео надзор који
бележи кретања како запослених у школи, тако и ученика. Редовно се води Књига
дежурства у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда. Остварује се
сарадња са МУП-ом. Школска библиотека располаже разноврсном литературом, како у
стручном тако и у општеобразовном смислу. Организују се предавања стручњака из
других институција о различитим темама, пре свега, о темама које су од ширег
друштвеног значаја за образовање и васпитање ученика, учествујемо у хуманитарним
акцијама са циљем да се код ученика развије емпатија и солидарност.
Здраво и подстицајно окружење је саставни део професионалне и личне одговорности
свих запослених у школи, где се превентивним активностима:
 подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;
 негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације
у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;
 истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно
реаговање на насиље;
 обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља,
злостављања и занемаривања.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Превенција се континуирано одвија кроз више области:
 поштовање Кућног реда школе: дежурство наставника у школи, физичко
обезбеђење објекта, видео надзор
 Рад са наставницима: упознавање са Програмом заштите деце/ученика од насиља;
упознавање са функционисањем Система социјалне заштите деце / ученика,
примена Кодекса понашања, развијање комуникацијских вештина кроз семинаре,
упућивање на стручну литературу, рад на развијању кооперативне климе у
одељењу - ЧОС, радионице, посете,
излети, дружења,
сензибилизација
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наставника за
препознавање насиља, запостављања, занемаривања. повећање
компетенција наставника за
решавање проблема ученика, развијање вештина
ефикасног
реаговања у ситуацијинасиља (семинари, консултације, праћење
литературе)
Рад са ученицима: упознавање ученика са Програмом заштите деце/ученика од
насиља, активно учешће ученика приликом дефинисања правила понашања у
школи и последица за њихово кршење, испитивање родитеља и ученика о њиховој
процени безбедности и пристства насиља у школи у оквиру анкета самовредновања
и других, организовање радионица за вежбање ненасилне комуникације,
укључивање у активности којима је циљ упознавање и прихватање различитости
међу личностима, културама, народима у циљу спречавања појаве дискриминације
(младих са посебним потребама, појединих народа...), мотивисање за што
масовније учешће у спортским и хуманитарним активностима школе, упознавање
ученика са конструктивним начином решавања конфликта, развијање вештина
ефикасног реаговања у ситуацији насиља, оспособљавање деце за пружање помоћи
вршњаку-жртви насиљ(радионице на ЧОС-у, разговори са ПП службом, Тимом, ПУ
по потреби и др)
Сарадња са родитељима: упознавање родитеља са Програмом заштите
деце/ученика од насиља кроз родитељске састанке и Савет родитеља и активно
учешће родитеља у дефинисању Програма , организовање разговора, предавања,
трибина о безбедности и заштити од насиља као и сензибилизација родитеља за
проблеме детета (предавања, разговори)

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности
којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или
сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате
ефекти предузетих мера.
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава
или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета,
односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када
насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, запосленог или
родитеља.
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик
трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се
догађа или где се припрема.
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање
уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања
када су актери деца, односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више
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нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и
учесницима.
 Први ниво: Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга,
гурање, штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање,
прљање, уништавање ствари. Облици психичког насиља и злостављања су,
нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним
именима, псовање, етикетирање, имитирање, "прозивање". Облици социјалног
насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из
групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење
гласина. Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са
сексуалном поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича,
етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација.
Облици насиља и
злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих
програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука
СМС-ом, ММС-ом
 Други ниво: Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање,
ударање, гажење, цепање одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и
уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу. Облици
психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно
кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. Облици
социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње
од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање,
искоришћавање.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито:
сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање
интимних делова тела, свлачење. Облици насиља и злостављања злоупотребом
информационих технологија су, нарочито: оглашавање, снимање и слање видео
записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање камером појединаца
против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и
слика.
 Трећи ниво: Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча,
дављење, бацање, проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране
и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем. Облици психичког насиља
и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу,
изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење
наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне
групе и организације. Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито:
претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање
затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других. Облици
сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране одраслих,
подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални
чин, силовање, инцест.
Облици насиља и злостављања злоупотребом
информационих технологија су, нарочито: снимање насилних сцена,
дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.
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Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на
насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза
ученика: - понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није
делотворан; - насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није
делотворан.
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и
као повреда забране утврђене Законом, у зависности од околности (последице, интензитет,
учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују Тим за заштиту и
директор.
Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и
активности.
 На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски
старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу
појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском заједницом, групом
ученика и индивидуално. Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако
васпитни рад није био делотворан, ако су последице теже, ако је у питању насиље и
злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и ученик трпи
поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише
активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.
 На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина,
односно васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и
директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада.
Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитнодисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.
 На трећем нивоу, активности предузима директор 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 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 обавезни су
васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и покретање
васпитно-дисциплинског 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 међусобно усклађују активности.
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика прикупља, по правилу,
психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - одељењски старешина,
васпитач групе или члан тима за заштиту. Изјаву о насиљу, злостављању и занемаривању
ученик даје директору у присуству психолога или педагога и родитеља, осим ако је
родитељ спречен да присуствује. Изузетно, ако постоји сумња или сазнање на насиље,
злостављање и занемаривање детета и ученика у породици, директор обавештава центар
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за социјални рад и полицију, који обавештавају родитеља, у складу са законом. Уколико
се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и
активности, директор обавештава родитеља и у процес заштите укључује центар за
социјални рад. Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног
дела или прекршаја, директор обавештава родитеља и полицију. Увек када је запослени
починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у установи,
директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и
ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, установа је дужна
да одмах обавести полицију. Када је ученик починилац насиља према запосленом,
директор је дужан да обавести родитеља, а у зависности од случаја и полицију, односно
центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак и да изрекне
васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом. Уколико постоји сумња да је
починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице (укључујући
пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да истовремено
обавести родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању,
надлежни центар за социјални рад и полицију. Када се насиље и злостављање дешава у
установи између одраслих лица (запослени - запослени; запослени - родитељ; запослени,
родитељ - треће лице), директор предузима мере, у складу са законом. У поступку
заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да:
поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до
којих дође пре и у току поступка; да ученика не излаже поновном и непотребном давању
изјава.
Редослед поступања у интервенцији
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља
се прикупљањем информација - директно или индиректно. Прикупљање информација има
за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује или одбацује
сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања информација поштују
се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима
учествује малолетно лице - дете и ученик. Установа проверава сваку информацију о
могућем насиљу, злостављању и занемаривању. Врши се преглед видео записа уколико
установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави директору
непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са
Законом. У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање
учесника. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и
активности за извршено насиље, злостављање и занемаривање.
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих
запослених у установи, анарочито најближег присутног запосленог и дежурног
наставника, односно васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири
учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и да
не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.
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3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве
помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални
рад) обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није
доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа
одмах обавештава центар за социјални рад.
4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања
чињеница на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика
и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања
некоординисане акције. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина,
дежурни наставник, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених
околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања,
као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге
организације и службе: Министарство просвете - школску управу, центар за социјални
рад, полицију, здравствену службу и др.
5) 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 одељењском 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 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 ученика, прилагоди и образовни
рад, предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног
образовног плана. План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским
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 одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и ученике учеснике у насиљу и злостављању. План заштите укључује 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.
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним
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органима, организацијама и службама и обавештава Министарство просвете, односно
надлежну школску управу, у року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са
родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да
тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. Уколико је комуникација
са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник насиља,
злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује
председник органа управљања.
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина,
васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег
планирања заштите и других активности установе. Установа прати понашање детета и
ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и децали и деце и
ученика који су индиректно били укључени (сведоци). Прати се и укљученост родитеља и
других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и
надлежне службе Министарства просвете.
Документација, анализа и извештавање
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 1) прати
остваривање програма заштите установе; 2) евидентира случајеве насиља, злостављања и
занемаривања другог и трећег нивоа; 3) прати остваривање конкретних планова заштите
другог и трећег нивоа; 4) анализира стање и извештава. Одељењски старешина, односно
васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност предузетих
мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком
предвиђеном програмом заштите. О случајевима који захтевају укључивање тима за
заштиту (други и трећи ниво) документацију (службене белешке и сви други облици
евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и
анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за
заштиту кога је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње.
Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. Извештај о
остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и
доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи. Извештај
садржи, нарочито: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате
самовредновања у овој области, број и врсту случајева насиља, злостављања и
занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте. Директор
одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и
ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа
обавезан да их достави. Коришћење документације у јавне сврхе мора бити у складу са
законом. На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања,
вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције
и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.
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7.7. ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ
ПОНАШАЊА – МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА
Основна полазишта програма превенције малолетничке деликвенције
Малолетничка делинквенција се може дефинисати као испољавање друштвено
неприхватљивих облика понашања, односно свих атипичних понашања младих у оквиру
друштвене заједнице. Јављање малолетничке делинквенције указује на чињеницу да
друштво није реаговало на сигнале које је слала млада особа породици, школи,
вршњацима.
Четири категорије малолетничке делинквенције су: радње деструктивно уперене
против интегритета других личности, радње деструктивно уперене против власништва и
материјалних добара других, радње повлачења и радње самоуништења.
Најчешћи облици ризичног социјалног понашања младих који су предуслов
јављања малолетничке деликвенције: физичка агресивност, вербална агресивност, лагање,
крађа, конзумирање никотина, алкохола и дрога, немарност, плашљивост, повученост,
инат.
Социо-културни узроци делинквентног понашања младих
Социјални фактори чине битну компоненту међу узроцима малолетничке
делинквенције. Међу социјалним факторима који утичу на деликвентно понашање истичу
се тешке економске прилике, миграције, промене у породици, школа и средства масовне
комуникације.
Сиромаштво је један од узрока делинквентног понашања, те су посебне последице
сиромаштва и необразованост, незапосленост и недовољни приходи, што се негативно
одражава на статус породице. С обзиром на то да је савремена породица самостална и
сама себи довољна, има све мање чланова, што указује да се много већа пажња посвећује
васпитању, али и међусобним односима, разумевању. С друге стране, све је већи број
разведених бракова, а један од главних узрока томе јесте неслагање партнера и економска
независност. Због природе родитељских односа и зависности деце од родитељске бриге,
могу се јавити различите тешкоће које се првенствено одражавају на децу.
Један од значајних социо-културних узрока делинквентног понашања јесте и
неорганизовано провођење слободног времена од стране ученика. Непостојање
осмишљеног слободног времена доводи најчешће до досаде, па млади, могу упражњавати
различите видове преступничких активности. Данас млади широм света одрастају у
окружењу где су неизбежни елементи свакодневног живота попут телевизије, штампе,
интернета. Путем медија они добијају читав низ едукативних, информативних и забавних
садржаја, међутим, поред низа позитивних страна, средства масовних комуникација, кроз
презентацију садржаја који величају насиље, криминалитет, лагодан живот без рада и
слично, могу вршити, и врше, негативан утицај на младе. Насиље се са појавом
савремених комуникационих технологија, пре свега инстант дописивања, друштвених
мрежа и чет група (данас на сервисима као што су вајбер или ватсап) проширило и на овај
домен. Од учесника у васпитном процесу се очекује праћење и реаговање на насиље које
се јавља у овим облицима комуникације. Као и друге радње на овим сервисима, и насилно
понашање често није видљиво као кад се оно одвија у „реалном“ животу, иако оно исто
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тако може бити присутно у време школе као и у било које друго време.
Циљ превенције малолетничке делинквенције је спречавање јављања будућих
деликвената путем добро дефинисаних превентивних мера. Он се у школи реализује кроз
активности којима се врши спречавање, онемогућавање, предупређење девијација у
понашању младих:
 На часовима одељењског старешине планирати и обрађивати теме (користити
приручник за наставнике о превенцији насиља који укључује децу, и приручник о
насиљу на интернету) које би имале за циљ упознавање и подизање
информисаности и свесности како препознати и решити настали проблем у
понашању ученика
 Радионице, дискусије, трибине чији је циљ да ученике припреми на ненасилно
решавање конфликта, исходишта у конфликту, као и да спречи дискриминацију
било које врсте
 Промовисање позитивних вредности код ученика у интересу стварања позитивне
климе које се реализује кроз ваннаставне активности, секције.
 Едукација родитеља у циљу јачања родитељских компетенција кроз родитељске
састанке, радионице, предавања и сл.
 Сарадња са невладиним сектором (НВО), Центром за социјални рад, Домом
здравља, МУП-ом
 Успостављање сарадње са културним институцијама и медијима

7.8. ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА
Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму
улоге одраслих и постигну већу независност, често могу доносити погрешне одлуке и
повећати склоност ризичним понашањима.
Злоупотреба психоактивних супстанци и девијантна понашања вршњачке групе,
као и одбацивање од стране вршњака, јако утичу на здраво понашање, иако утицај
родитеља и даље остаје значајан. На овом узрсту, важни заштитни фактори против
злоупотребе дрога су добре социјалне вештине, ментално и емоционално здравље и
друштвене норме које афирмишу здраве животне стилове и безбедност.
Превентивне активности усмерене на ученике:
 Интерактивне активности које ангажују ученике у вежбању личних и социјалних
вештина (супротстављање социјалним притисцима коришћења дрога и развој
здравих одговра на изазовне животне ситуације, вежбање вештина суочавања,
доношења одлука и пружања отпора ризичним облицима понашања) – на ЧОС-у и
радионицама, са одељењским старешином, педагошко- психолошком службом;
 Узрасно примерено вођење дискусија о различитим друштвено распрострањеним
уверењима, ставовима, позитивним и негативним очекивањима у вези са
коришћењем дрога, укључујући и последице злоупотребе (перцепција ризика
злоупотребе). Разбијање заблуда о злоупотреби дрога – на ЧОС-у, настави са
одељењским старешинама, наставницима, психологом, педагогом;
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По потреби и могућности програми које спроводе обучени наставници као и
обучени вршњаци, који могу бити доступни младима и преко компјутера или
интернета.
Индивидуални рад обучених професионалаца са ученицима код којих су
идентификоване особине као што су импулсивност, анксиозност, осећај безнађа
(кратке серије сесија, 2-5 пута, које помажу адолесцентима да науче да се
конструктивно носе са емоцијама, уместо да користе негативне стратегије
суочавања са проблемима као што је нпр. злоупотреба седатива);
Развој позитивног школског етоса, посвећеност школи;
Упознатост ученика са јасним правилима школе у вези коришћења дроге у
школским просторијама и доследно примењивање тих правила и
интервенција/поступака у случају њиховог кршења (поштовање Протокола о
поступању у случају присуства и коришћења психоактивних супстанци у
образовно-васпитним установама);
Саветовање код постојања сумње на злоупотребу дрога или упућивање на
саветовање, лечење и пружање других здравствених и психосоцијалних услуга;

Превентивне активности које усмерене на родитеље:
 Активности које развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у
понашању на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање
слободног времена деце, укљученост родитеља у животе деце – праћење њихових
активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине
комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци…)наведене активности уколико се створе потребни услови најбоље је да реализују
обучени појединци/наставници или стручни сарадници, у време и на начин који је
погодан и привлачан за родитеље (ван њиховог радног времена, у простору који
није превише формализован и у коме међусобно лако комуницирају).
 Упућивање родитеља на квалитетан, од стране Министарства препоручен
материјал о злоупотреби дрога на интернету (кроз родитељске састанке, Савет
родитеља и др. облике сарадње са родитељима)
У школи постоји тим који се бави превенцијом злоупотребе дрога. Он координира
низом превентивних активности, а у случајевима постојања злоупотребе дрога у школи
спроводи мере предвиђене законом, укључујући сарадњу са спољашњом мрежом
подршке.
Превентивне активности са ученицима подразумевају:
 интерактивне активности- радионице
 презентације
 спортске турнире
 Активности поводом обележавања Светског дана борбе против сиде (на настави,
ЧОСу)
 По потреби и могућности друге активности као што су трибине ученика других
школа- вршњачка едукација итд.
Активности са наставницима:
 Мотивисање наставника на стручно усавршавање у области која омогућава
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развијање компетенције за рад са ученицима и родитељима
 Упознавање са обавезама и процедурама реаговања у сличајевима сумње или
сазнања о употреби дрога (процедуре)
 Инструисање одељенских старешина да у рад одељенске зајднице уврсте садржаје
које превенирају коришћење дрога (одељењске старешине упознају ученике са
законском регулативом процедурама, али и утичу на усвајање опредељености ка
здравим стиловима живота, прожају подршку и оснажују ученике у кризним
ситуацијама, упућују их на подршку педагошко-психолошке службе и по потреби
сарадњу са стручљацима из спољашње мреже подршке)
Активности са родитељима:
 Позив родитељима да се професионално укључе у рад Тима за превенцију употребе
дрога
 Упознавање родитеља са примарном, секундарном и терцијарном заштитом од
наркоманије на групним или индивидуалним састанцима
 Организовање по потреби и могућности и других активности као напр радионице
или трибине намењене родитељима
Сарадња са спољашњом мрежом подршке, са МУП-ом, Домом здравља, „Драга Љочић“,
Развојним саветовалиштем и ЦСР, која подразумева рад на превенцији, а у случајевима
злоупотребе дрога и санацији обухвата:
 Трибине и предавања лекара из Дома здравља „Драга Љочић“
 По потреби и могућности организовање радионице
 Уколико буде случајева злоупотребе дрога – законом прописана сарадња са
спољашњом мрежом

7.9. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Већина активности које доприносе развоју физичког и психичког здравља ученика биће
реализована кроз програме наставних предмета, као и у оквиру ваннаставних активности
- разноврсне активности и предавања у оквиру одељењске заједнице, на појединим
родитељским састанцима, кроз рад секција и друго.
Садржај ове области биће реализован кроз:
 Ваншколске активности: обавезни систематски прегледи ученика - са
резултатима прегледа биће упознат актив наставника општеобразовних предмета,
наставник физичког васпитања, одељењске старешине, на основу тога биће
предузете корективне мере ради отклањања телесних и здравствених проблема. У
току школске године вршиће се континуиран рад на превенцији болести
зависности.
 Наставне активности: кроз наставу физичког васпитања ће се обрадити тема
везана за физички развој и здравље ученика од стране наставника физичког
васпитања. Кроз часове одељењског старешине ће се обрадити теме везана за
заштиту и унапређивање здравља ученика.
 Ваннаставне активности: Тим за здравствену заштиту и педагошко-психолошка
служба ће у сарадњи са Домом здравља, Црвеним крстом, Заводом зајавно
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здравље, Развојним саветовалиштем и другим релевантним институцијам из
спољашње мреже подршке организовати предавање, трибину за ученике свих
разреда поводом тема актуелних за очување и унапређивање физичког и менталног
здравља. По потреби и могућности ће се реализовати и едукативне радионице или
предавања, трибине на теме: Превенција болести зависности, Здрави стилови
живота, Правилна исхрана, а у сарадњи са другим организацијама и здраственим
институцијама организоваће се предавања о репродуктивном здрављу младих. На
часовима одељењске заједнице, одељењске старешине ће у сарадњи са
педагогошко- психолошком службом школе реализовати предавања односно
трибине, дискусије и сл. на теме: хуманизација односа међу половима, СИДА и
друге полно преносиве болести, наркоманија, борба против стреса у функцији
заштите менталног здравља, превазилажење криза.

7.10. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за
самоста- лан и продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим
програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и
оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно-образовни процес.
Циљеви продрама социјалне заштите:









Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицајну социјалну
укљученост
Свим ученицима обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној
заштити
Пружити помоћ ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа
Сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите
ученика (дописи)
Пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању
Пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима
који долазе из дефицијентних породица или породица с проблематичним
односима (ризичне породице) – надзор над родитељским старатељством
Утврђивање социоекономског статуса родитеља; упућивање родитеља на
начине остварења права
упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза

Носиоци активности:
 Стручни сарадници
 ПП служба
 Директор школе
 Центар за социјални рад
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Ученици с поремећајима у понашању
Ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним
породицама
 Родитељи
 Наставници
Наставници, одељењски старешина и стручни сарадници школе откривају и идентификују
социјални проблем, информишу путем дописа или лично Центар за социјални рад.
Идентификација ученика с одређеним соијалним проблемима се у школи одвија
свакодневно. Школа предузима следеће активности:
 Идентификација - Одељењски старешина и стручни сарадници остварују прво
сарадњу са родитељима (службеним позивима у школу и информативним
разговорима). Уколико нема разултата, по потреби током школске године, шаљу
дописе Центру за социјални рад те тиме укључују Центар за социјалну рад у
решавање одређеног проблема. Ово подразумева пружање помоћи социјално
угроженим ученицима, праћење њихових промена у понашању и уклањању
социјално угрожавајућих и ризичних чинилаца из социјалне околине ученика
(зависно од проблема).
 Програм социјалне заштите школа остварује путем часова одељењске заједнице,
као и на часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите
ученика, наставници планирају и реализују у складу са Годишњим и оперативним
планом рада наставника. Овај програм, такође, подразумева укључивање родитеља
у читав процес превазилажења социјалних и животних тешкоћа ученика. Програм
социјалне заштите представља добру основу за рано откривање и предупређивање
тешкоћа са којима се млади сусрећу. Он доприноси продубљивању сарадње са
родитељима и релевантним установама из локалне заједнице, као и међусобном
повезивању ова два чиниоца васпитно- образовног процеса (породице и
институција из локалне заједнице).
 Овај програм подразумева и мотивисање најуспешнијих ученика кроз њихово
финансијско награђивање и финансирање или суфинансирање такмичарских
активности подржано средствима друштвене заједнице ( континуирана сарадња са
хуманитарним организацијама, Одељењем за друштвене делатности Града...)

7.11. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
Пракса показује да увек постоје поједини ученици који имају тешкоће при савладавању
наставног градива, као и у погледу опште социјалне укључености. Неки ученици имају
сметње у психичком или физичком развоју и испољавају карактеристике које су
последица тих сметњи. Често је узрок у пролазним краћим или константним кризним
периодима проузрокованим породичном ситуацијом и др. Узроци неуспеха и
манифестоване сметње такве су природе да им није потребан третман у оквиру
специјализоване установе. Тој групи деце је неопходан педагошки третман, тј. корективни
педагошки рад.
Задаци корективног рада су:
 максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих
последица слабијег интелектуалног развоја;
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ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу
неповољно утицати на развој ученика;
 обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са
ученицима који имају тешкоће.
Стручни сарадници имају обавезу да, на молбу наставника, позову ученика коме је
потребна посебна помоћ, а одељењски старешина обавештава и родитеље са позивом да се
укључе у рад на решавању и спречавању проблема. Такође, по констатовању проблема у
школском постигнућима, после седница одељењских односно наставничких већа које се
организују на крају сва четири класификациона периода, стручни сарадници су у обавези
да ученике са већим бројем негативних оцена или већим променама у школским
постигнућима, односно понашању, подрже кроз корективни рад, а наставници кроз
допунску наставу. Ради се у сарадњи са одељењским старешином, предметним
наставницима, родитељима, осталим ученицима. Правовремено пружање помоћи овим
ученицима утиче на побољшање успеха у настави, на промену односа ученика према себи,
другим ученицима, наставницима и према школи и друшву у целини.

7.12. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Инклузија као процес у ком се делови целине (најчешће изоловани или одбачени) поново
интегришу у њу саму, је гледано кроз призму живота школе њена обавеза и њен допринос
хуманизацији друштва.Школа отвара врата и пружа шансу за школовање, а посредно и за
богатији социјални живот, деци са посебним потребама. Индиректно у том прцесу
садржана је и подршка њиховим родитељима. То је и начин да остале ученике васпитамо
за племенитији приступ у међусобним односима, развијемо емпатију као једну од
основних комуникацијских вештина и кроз то способност за уважавање и прихватање
различитости. На тај начин се школа укључује у процес стварања бољег друштва, у ком
различитости неће бити етикетиране, дискриминисане, изопштене. Потребно је радити на
рекултурацији система заједнице у којој живимо, демистификацији уврежених мишљења,
уверења, предрасуда. Култура у којој је значајно помагати другим људима, у којој се људи
концентришу и на потребе других, у којој су отворени, информисани, поверљиви, где се
пружа подршка индивидуалним компетенцијама, плодно је тле за развој одговорности
свих чланова заједнице, за стварање услова у којима ће се појединци са сметњама у
развоју лакше укључити у друштво у коме живе. Људи имају врло мало знања о деци са
сметњама у развоју, а многи немају никаквог искуства у раду са њима. Врло често се чује
како неко исказује негативне ставове о инклузији, иако не зна ни о чему се ради.
Стереотипно гледиште на инклузију се манифестује у следећим ставовима: деца са
сметњама у развоју сметају осталој деци у разреду; наставници редовне наставе им не
могу помоћи; наставу није могуће држати квалитетно ако у разреду постоји дете са
посебним потребама; специјална школа је кориснија за децу са сметњама у развоју него
редовна; редовна школа је траума за дете са посебним потребама, и многи други ставови
слични споменутим. Како бисмо уопште могли да започнемо системски рад на инклузији,
прво је потребно подстаћи преиспитивање ових уверења. У вези са претходно реченим, у
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школи је оформљен Тим за инклузивно образовање, чији је први и основни задатак да
информише запослене о снагама и слабостима инклузивног образовања. Негативни
ставови се лакше мењају када људи ближе упознају неку појаву, када јој се приближе.
Општи циљ: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног
образовања утврђених законским и подзаконским актима.
Специфични циљеви:
 Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања
 Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области
 Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за
неким од облика пружања додатне подршке
 Координација и праћење рада тима за пружање додатне подршке ученицима
(стручни сарадник – координатор Тима за инклузивно образовање)
 Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запослених за
препознавање и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде
инклузивног образовања
 Рад са ученицима у школи на прихватању инклузије и спречавању дискриминације
ученика са посебним потребама (радионице у којима ученици осим разговора на
тему инклузије односно израђују музичке бојанке за ученике који раде по ИОП-у)
 Сарадња са свим актерима који се баве инклузивним образовањем у локалној
заједници и шире (1. сарадња са Основном школом „Свети Сава“ коју похађају
деца са посебним потребама – једном годишње акција „Уметност-хуманост“ која
укључује и сарадњу са Школом примењених уметности из Шапца и обухвата:
хуманитарну продајну изложбу ученичких ликовних радова, концерт ученика и
/или наставника, радионицу за децу са посебним потребама, предавање/ дискусију/
трибину коју воде стручни сарадници школа и 2. сарадња са Шабачким удружењем
за помоћ особама са аутизмом – концерт ученика намењен члановима овог
удружења поводом Светског дана аутизма 2. априла).
 Укључивање школе у пројекте који су посвећени подизању квалитета инклузивног
образовања
ИОП се израђује према образовно-васпитним потребама детета и ученика и може да буде
заснован на:
1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад
(ИОП1)
2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и стандарда
постигнућа (ИОП2)
3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете и ученика са
изузетним способностима (ИОП3).
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ИОП се израђује и евалуира 4 пута годишње током прве године рада по
прилагођеном/измењеном програму , а потом два пута годишње. По потреби се ИОП 1 и 3
могу укинути, док о ИОП2 одлучује интерресорна комисија.
Доношењу ИОП-а 2, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, као и
прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику. Тим за инклузивно
образовање радио је на предлогу обрасца за идентификовање ученика са изузетним
способностима. Индивидуални образовни планови ученика који се образују по ИОП-у,
саставни су део Школског програма. Они се налазе у документацији Тима за инклузивно
образовање, стручних сарадника и педагошкој документацији наставника индивидуалне и
групне наставе.

7.13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита и унапређење животне средине има улогу стицања знања о друштвеним,
природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују
или угрожавају животну средину.
Циљеви програма:
 развијање еколошке и опште научне писмености ученика,
 развијање способности, вештина и ставова корисних у свакодневном животу и
раду,
 развијање мотивације за учење уз примену концепта одрживог развоја, етичности и
права будућих генерација на очувану животну средину.
Задаци програма:
 развијање позитивног односа према природи, као и природом и радом створеним
вредностима,
 изграђивање свести о природном односу човека према природи,,
 формирање и развијање културног понашања и опхођења, као и способности за
заштиту естетских вредности
 стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању
школе, школског дворишта, култивисању расада и неговању паркова,
 оплемењивање уже и шире средине, односно уређење школског дворишта,
 развијање свести о важности здравља и практиковања здравих стилова живота,
 редовно дружење са вршњацима и међусобно помагање ради пружања могућности
да се и други остваре и подрже заштиту животне средине,
 развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности,
 развијање толерантног, хуманог понашања без обзира на религијске, полне и друге
разлике међу људима,
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формирање здравих радних навика и одговорног односа према раду,
прихватање чињенице да су очување природе и заштита животне средине,
поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно
коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци.
Акције које се по могућности и потреби реализују у школи (предложене акције):
 Укључивање ученика у одржавање школског сајта у делу посвећеном заштити
животне средине: обележавање датума из Светског еколошког календара (попут:
Дана планете Земље, Дан здраве хране, Дан вода...) или постављањем на сајт школе
објашњења појединих израза или скраћеница које се користе у Програму заштите
животне средине (попут израза: биодиверзитет, еколошки отисак, услуге
екосистема...)
 Сарадња са здраственим установама по питању утицаја загађења животне средине
на стање здравља становништва (подизање свести ученика о неопходности очувања
животне средине ради очувања здравља) кроз радионице и предавања.
 Садња, нега и одржавање зељастих биљних заједница у самом кругу школе у виду
саксија и жардињера.
 Постављање Еколошког календара на сајт школе као стални подсетник.
 Гашење рачунара и монитора преко прекидача за напајање чиме се „освежава“
електроника уређаја, исти се хладе, мање троше струју, а и безбедније је, јер
представља облик превенције од пожара, оштећења уређаја од превисоког напона и
уједно смањења емисије зрачења.
 Увођење штедљивих сијалица са ЛЕД дијодама у просторијама школе.

7.14. РАЗВОЈ ОПШТИХ И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Ова област подразумева развијање компенција релевантних за лични, професионални и
социјални развој и функционисање појединца, у којима се компетентност стиче
флексибилним и динамичним интегрисањем и применом предметних знања. Знања,
вештине и ставови који су кључни са становишта развоја појединца, кључни су и за
развијање иновативности, продуктивности, а тиме и конкурентности сваког друштва.
Динамика промена које доносе нове технологије у свету рада, као и социјалне промене,
постављају захтев да се развијају компетенције за нове и промењене послове, али и
компетенције за прихватање и прилагођавање променама. Основна промена коју доноси
оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама, и компетенцијама уопште,
огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова
релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.
То се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника, односно предмета
и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на међупредметним
компетенцијама, а амбијент који их подржава подразумева:
 стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

1129

Школски програм 2019.-2023.године





међупредметних компетенција. То се дешава увек када од ученика очекујемо да
неко знање примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне
модификације ситуације у којој је знање усвојено, већ нове, различите ситуације;
активности истраживања и стварања нових продуката;
стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије
лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе;
активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање
хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета
живота и солидарности у локалној заједници.

Рад на општим и међупредметним компетенцијама није конкурентан раду на
садржајима и компетенцијама које су непосредно везане за одређене предмете. Напротив,
међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању градива и примени
наученог, а одговорност и потенцијал за њихово развијање носе сви наставници и
школски предмети. То значи да подржавање општих и међупредметних компетенција
тражи заједничко планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних и
активних облика учења, као и већу аутономију школе и наставника у реализацији
образовних исхода.
Основни критеријум за селекцију општих и међупредметних компетенција јесте да оне
буду потенцијално релевантне и корисне за све, као и усаглашене са етичким,
економским и културним вредностима друштва. Са становишта појединца, опште и
међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и
мреже, укључујући и оне које сада не познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању
и доношењу одлука.
Најрелевантније међупредметне компетенције за адекватну припрему ученика за
активно, здраво и успешно учешће у друштву и целоживотно учење су:
1. Компетенција за целоживотно учење
2. Комуникација
3. Рад с подацима и информацијама
4. Дигитална компетенција
5. Решавање проблема
6. Сарадња
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Одговоран однос према здрављу
9. Одговоран однос према околини
10. Естетичка компетенција
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.
Компетенција за целоживотно учење
Ученик треба да буде оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и
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дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да
управља учењем у складу са намерама и циљем који има, да уме да пронађе и асимилује
нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство, да буде
вестан процеса учења, могућности и тешкоћа у учењу; да уме да превазиђе тешкоће и да
истраје у учењу, да примењује знања у различитим ситуацијама у зависности од
карактеристика ситуације и сопствених циљева. Овај задатак се у школи реализује кроз:
 Рад на унапређивању учења („учење“ учења), акцентовано на настави
психологије, али и др. предмета током године
 Рад на активном конструисању
знања и разликовању чињенице од
интерпретација, ставова, веровања и мишљења, акцентовано на настави
српског језика, али и др. предмета
Комуникација
Образовни, а у још већој мери васпитни циљ и исход рада са ученицима је да допринесемо
формирању личности која активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и
неговању различитости и поштовању основних норми комуникације, познаје специфичне
карактеристике различитих модалитета комуникације (усмена и писана, непосредна и
посредована комуникација, нпр. телефоном, преко интернета), уме јасно да искаже
одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди захтевима и карактеристикама
ситуације: поштује жанровске карактеристике, ограничења у погледу дужине, намену
презентације и потребе аудиторијума; уважава саговорника – реагује на садржај
комуникације, а не на личност саговорника;,идентификује позицију (тачку гледишта)
саговорника и уме да процени адекватност аргументације и контрааргументације за ту
позицију; која у ситуацији комуникације изражава своје ставове, мишљења, осећања,
вредности и идентитете на позитиван, конструктиван и аргументован начин; која користи
на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за
поједине научне, техничке и уметничке дисциплине. У школи се спроводе следеће
активности у циљу развоја ове компетенције:
 Активности чији је циљ упознавање и уважавање других култура (радионице,
предавања, посете културним институцијама, изложбама и др)
 Вежбање јасног и захтевима ситуације адекватног изражавања, презентације на
настави
 Радионице на тему Асертивна комуникација
Рад с подацима и информацијама
Потребно је код ученика развијати способности да разуме значај коришћења поузданих
података за рад, доношење одлука и свакодневни живот, да користи знања и вештине из
различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст,
бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме, да користи различите изворе
информација и података (библиотеке, медије, интернет, личну комуникацију, итд.) и
критички разматра њихову поузданост и ваљаност, да ефикасно проналази, селектује и
интегрише релевантне информације из различитих извора. Развој ове компетенције се у
школи реализује кроз многе активности од којих су најприсутније:
 Ученичке презентације лекција као саставни део наставе општеобразовних
предмета
 Развијање вештине употребе различитих извора и начина добијања података и
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процењивања њихове поузданости (у настави)
Дигитална компетенција
Током школовања циљ нам је да ученика је оспособимо да користи расположива
средства из области информационо-комуникационих технологија (уређаје, софтверске
производе, електронске комуникационе услуге и услуге које се користе путем
електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, школовању и будућем послу.
Циљ нам је да ученик упозна основне карактеристике расположивих информационокомуникационих технологија и могућности њихове примене у свакодневном животу,
раду и образовању, односно њихов утицај на живот и рад појединца и заједница, да
имајући у виду сврху постављених циљева и задатака уме да одабере одговарајуће ИКТ
средство и да га користи на одговоран и креативан начин у активностима које ради тога
спроводи (комуникација, сарадња, учешће у животу заједница, учење, решавање
проблема, планирање, организација и управљање самосталним и заједничким
активностима, стварање, организација, обрада и размена информација), а да истовремено
приступ решавању проблема прилагоди могућностима технологије. И као важан задатак
наставно-образовног процеса је исход да сваки ученик буде приликом коришћења ИКТ-а
свестан ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит и да усвоји одговоран приступ
којим ће себе и друге штити од нежељених последица. У школи се ова компетенција
развија кроз многе активности од којих су редовне:
 Развијање дигиталне компетенције на настави информатике
 Активна ученичка употреба ИКТ, акцентовано у настави свих
општеобразовних, а по могућности и др. предмета
Решавање проблема
И образовни и васпитни циљ рада са ученицима је да их охрабримо и
оспособимо да се успешно носе са непознатим, новим и проблемским задацима
и ситуацијама. Тежимо да се он се реализује кроз наставу свих предета и
ваннаставне активности, упућујући ученике на стратегију решавања проблема
која подразумева:
 Испитујући проблемску ситуацију, ученик идентификује ограничења
и релевантне карактеристике проблемске ситуације и разуме како су
оне међусобно повезане.
 Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације.
 Ученик упоређује различита могућа решења проблемске ситуације преко
релевантних критеријума, уме да објасни шта су предности и слабе
стране различитих решења и да се определи за боље решење.
 Ученик припрема примену изабраног решења, прати његову примену
усклађујући се са новим сазнањима које стиче током примене датог решења
и успева да реши проблемску ситуацију.
 Ученик вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и
слабе стране и формулише препоруке за наредно искуство са истим или
сличним проблемским ситуацијама.
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Сарадња
Током школовања циљ нам је да допринесемо формирању ученика који је способан да се
у сарадњи са другима или као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема
или реализацији заједничких пројеката; који учествује у заједничким активностима на
конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух међусобног поштовања,
равноправности, солидарности и сарадње; који активно, аргументовано и конструктивно
доприноси раду групе у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање
заједничких циљева, усаглашавање у вези са правилима заједничког рада, формулисање
оптималног начина за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања
различитих предлога, подела улога и дужности, преузимање одговорности за одређене
активности, надгледање заједничког рада и усклађивање постигнутих договора са новим
искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње; који у
процесу договарања уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге, који
подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледима предност
групног рада и поштује друге који имају другачије погледе, који се у сарадњи са другима
залаже да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила
заједничког рада. Овај циљ се реализује кроз:
 Честу примену рада у групама на настави свих предмета (групне наставе)
 Заједничке активности ученика исте класе односно одсека, на индивидуалној
настави (интерни и јавни часови)
 Заједничке активности свих ученика школе (хуманитарне активности,
концерти, такмичња, семинари, кампови)
Одговорно учешће у демократском друштву
Школа је у обавези да развија ову компетенцију тако да ученик постане способан да
активно, компетентно, критички и одговорно учествује у животу школе, заједница којима
припада, као и у ширем демократском друштву, руководећи се правима и
одговорностима које има као припадник заједнице и као грађанин. Учимо ученике да
прихватају и поштују друге као аутономне и једнако вредне особе, да војим
активностима у заједници доприносе заштити и неговању људских и мањинских права,
хуманистичких вредности и основних демократских вредности и принципа. Ученике
усмеравамо да користи право избора културе, субкултуре и традиције које ће неговати и
афирмисати, поштујући право других да негују и афирмишу другачије културе,
субкултуре и традиције, да поштују равноправност различитих заједница и њихових
традиција и идентитета, да су сензитивирани на разне видове дискриминације као
препреке демократским вредностима. Овај циљ се реализује кроз читав наставни и
ваннаставни процес, а изразито кроз:
 Укључивање у ваншколске пројекте и сарадњу са организацијама и
институцијама које негују одговорно учешће у демократском друштву (на пр.
пројекат „Млади у борби против насиља над женама“ и сл)
 Рад Тима за Инклузивно образовање: радионице израде бојанки за децу са
посебним потребама која у нашој школи уче по ИОП-у, разговори на тему
инклузије на ЧОС-у и у оквиру наставе, сарадња са удружењем за помоћ
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особама са аутизмом – гостовање (наступ) на свечаности поводом
обележавања Дана аутизма, хуманитарна акција (концерт, трибина,изложба) у
сарадњи са школом „Свети Сава“ и Средњом уметничком школом из Шапца
Одговоран однос према здрављу
Школа настоји да код ученика формира свест о свим димензијама здравља (физичко,
ментално, социјално, емоционално здравље) и факторима који доприносе здрављу или га
угрожавају као и импликацијама њиховог деловања по појединца, групу или заједницу.
Ученике подстичемо да прикупљају информације о темама у вези са ризицима, очувањем
и унапређењем психофизичког здравља и учимо да просуђују релевантне околности и, по
потреби, доносе одлуке и да се укључује у активности значајне за превенцију болести и
очување здравља. Тежња нам је да сваки ученик својим понашањем, као појединац и део
различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове
живота. Ове задатке у школи постоје многе активности кроз које остварујемо ове циљеве,
а међу њима се редовно сваке школске године реализују:
 Трибине, предавања лекара из Дома здравља у организацији Тима за
здравствену заштиту, најмање једном, а по могућности два пута годишње
 У оквиру ЧОС-а: бављење темама превенције болести зависности,
обележавање месеца борбе против сиде (превенција полно преносивих
болести), упућивање на здраве начине живота (исхрана, спавање, физичка
активност, ментално здравље)
 Спортске активности, секције, турнири и сл.
Одговоран однос према околини
Тежи се да се код ученика развије свест о томе како људске активности могу да унапреде
или угрозе животну средину и одржив развој и спремност да се укључи у активности
усмерене ка очувању окружења у којем живи, ради и учи. Настоји се да ученик разуме
концепт здравог и безбедног окружења (вода, ваздух, земљиште) за живот људи и да
сходно томе буде спреман да се активно ангажује у заштити и унапређењу квалитета
живота у заједници. Тежи се формирању личности која показује разумевање и спремност
за ангажовање у заштити природе и управљању ресурсима тaкo дa сe нe угрoжaвa
мoгућнoст будућих гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe, која процењује ризике и
користи од употребе неких супстанци по околину и здравље људи и одговорно поступа
са њима (правилно их складишти и одлаже отпад), која познаје факторе који утичу на
загађење земљишта, воде и ваздуха, која увиђа предности и недостатке коришћења
различитих извора енергије и разуме значај и користи могућности рециклирања. Ови
цињеви се реализују када год постоји адекватна прилика повезивања садржаја кроз
наставу, али и ваннаставне активности и активности Тима за заштиту животне средине.
Обавезне активности које се сваке школске године спроводе су:
 Уређење школског простора у ком учешће узимају сви запослени и ученици
 Обележавање важних датума на настави, ЧОС-у или радионицама (Дан
очувања озонског омотача , Светски дан животиња, Светски дан енергетске
ефикасности, Светски дан планете земље, Светски дан заштите животне
средине).
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Естетичка компетенција
Као музичка школа настојимо у великој мери развити естетичку комтетенцију код
ученика. Тежимо да ученика је упознамо са културним наслеђем људске заједнице, да
има свест о вредности уметничких и културних дела и њиховог значаја за развој
друштва. Естетичка компетенција иде корак даље од тога, ка препознавању
међуповезаности различитих форми и средстава уметничког изражавања. У томе велику
улогу играју предавања, угледни и огледни часови, нарочито они које реализује више
наставника. Развијамо код ученика свест о значају естетске димензије у свакодневном
животу, критички однос према употреби и злоупотреби естетике, способност изражавања
опажања, осећања и идеје у вези са уметничким изразима у различитим медијима.
Упућијемо ученике да култивишу културне навике, да изграђује аутономне естетске
критеријуме и преференције и суди у скаду с њима. Кроз бројне константно присутне
школске активности у школи развијамо естетичку компетенцију:
 Упознавање и изградња позитивног односа према сопственој култури и
култури других заједница и оспособљавање за повезивање уметничких и
културних дела са историјским, друштвеним и географским контекстом
њиховог настанка - предавања професора клавирског одсека, угледни и
огледни часови које реализује више наставника различитих предмета и др
 Подстицање креативности и стваралачког мишљења и понашања кроз рад са
наставницима и стручним сарадницима (радионице, часови, индивидуални и
групни рад)
 Оспособљавање за препознавање, анализу и критичко вредновање
естстичких елемената у различитим контекстима – од уметничког
стваралаштва до свакодневног живота, кроз разговоре са наставницима,
психологом, одељенским старешинама
 Прикључивање нових садржаја у наставном процесу (посете концертима,
изложбама, представама и сл, праћење и имплементација новина из области
уметности у наставу....)
 Развијање свести о међусобном односу културе, науке, уметности и
технологије кроз разговоре наставника и сарадника са ученицима
 Рад на изграђивању, усавршавању и уважавању личних преференција
уметничких и културних стилова код ученика у циљу доприноса
обогаћивању личног искуства, кроз разговоре са наставницима и стручним
сарадницима
Предузимљивост и предузетничка компетенција
Кроз образовање за предузетништво, ученик се учи организационим вештинама и
способностима, укључујући различите интерперсоналне вештине, као и организацију
простора, управљање временом и новцем. Ученика оспособљавамо за комплексно
планирање и одлучивање које подразумева поштовање више услова истовремено, за
осмишљавање пројеката у складу са унапред постављеним захтевима. Као и остале
компентенције и ова подразумева сарадњу и надградњу свих појединачних наставних и
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ваннаставних садржаја, а великим дело се реализује и кроз активност Тима за
професионални развој и каријерно вођење, чији је основни задатак да оспособи ученика
да и самостално зна како да се упозна са карактеристикама одређених послова и радних
места, да га мотивише и на волонтерско ангажовање и коришћење различитих
могућности за стицање радног искуства... Редовне активности кроз које се ови циљеви
реализују су:
 Оспособњавање ученика за адекватну презентацију сопствених квалитета
кроз писасање CV-a и мотивационог писма (у оквиру наставе српског језика)
 Сарадња кроз посете и комуникацију са бившим ученицима наше школе који
успешно пролазе пут каријерног вођења
 Сарадња са професорима ФМУ током године
 Сарадња са психологом и др чл Тима за професионални развој и каријерно
вођење – кроз што масовније укључивање у већ описане формалне и
неформалне активности тима

7.15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Циљ програма је успостављање и одржавања добре везе са друштвеном и локалном
заједницом ради укључивања друштвене и локалне заједнице у рад школе. Успешна
сарадња са локалним самоуправама је неопходна ради обезбеђивања благовременог и
ефикасног одржавања материјалних ресурса установе, како би се образовно–васпитни
процес одвијао несметано. Школа континуирано сарађује са бројним институцијама и
организацијама друштвене заједнице:
 Одељење за друштвене делатности града Шапца финансијски подржава
унапређење услова рада школе, одржавање и набавку инструмената, такмичења
међународног ранга која се организују у школи, али и укључије у награђивање
Видовданском наградом најуспешнијих ученика и наставника
 Локални медији – ТВ Ас и ТВ Шабац промовишу концертне, образовне,
хуманитарне, такмичарске и остале важне активности и постигнућа ученика и
професора
 Школска управа Ваљево , релевантне установе Министарства просвете, науке
и технолошког развоја континуирано прате, подржавају и усмеравају образовноваспитни рад школе
 Градске институције:Дом здравља, Полицијска управа, Центар за социјални
рад, Црвени крст, Национална служба за запошљавање као део спољашње
мреже подршке доприносе успостављању и одржавању здраве и продуктивне
радне климе, у највећој мери плодно се бавећи превенцијом, а по потреби и
законски прописаним активностима у случају насиља, злоупотребе дрога и сл.
 Културне установе града Шапца: позориште, музеј, библиотека, Културни
центар, Музеј шабачких Јевреја и др. остварују плодну сарадњу са школом кроз
учешће ученика и професора у њиховим програмима и активностима, али и кроз
праћење квалитетних културних дешавања у оквиру развоја естетичке
компетенције ученика
 Средње и основне школе и предшколске установе града Шапца отварају врата
1136

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

7.Остали програми






нашим ученицима и наставницима како би промовисали школу, али и често
добијају подршку у реализацији својих манифестација од музичке школе. Присутна
је и вршњачка едукација и заједничко учешће у хуманитарним, спортским и др
активностима
Факулети музичког и других профила, а у највећем делу Музичке академије у
нашој земљи, али и ближем иностранству, су у сталном контакту са школом,
најчешће кроз организовање семинара за наше ученике
Удружења и организације, попут Удружења за помоћ особама са аутизмом,
Агенције УН за родну равноправност и др. имају плодну сарадњу са школом кроз
учешће у њиховим манифестацијама, програмима итд
Музичке школе у земљи и иностранству сарађују са нашом школом кроз
Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу и бројна друга такмичења,
семинаре и кампове у којима учешће узимају ученици и професори школе
Уметници из иностранства и наше земље сарађују са овом школом кроз концертне
активности, семинаре, такмичења.

7.16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња породице и школе заснива се на ставу да родитељи и наставници треба да
сарађују ради добробити деце, тј. да је основни смисао сарадње стварање што бољих
услова за развој дечије личности у целини, у породици и школи. Сарадња обухвата рад на
међусобном информисању, педагошком образовању родитеља, као и њиховом
укључивању у рад школе, и у саветодавни рад.
Приоритети програма сарадње са породицом :
 информисање свих актера образовно-васпитног процеса о значају партиципације
родитеља у подстицању квалитета образовања;
 развијање процедуре за подстицање сарадње са родитељима
 у оквиру Акционог плана рада Тима за сарадњу са породицим прецизније одредити
начин, облике, садржај и динамику сарадње са родитељима;
 учесталије упознавање родитеља ученика са евентуалним проблемима, успехом и
понашањем ученика;
 прикупљање података о социјално-економским условима ученика;
 редовно организовање и припремање родитељских састанака;
 остваривање сарадње са установама у којима раде родитељи ученика;
 пружање помоћи у васпитном раду са децом кроз организацију и реализацију
радионица, састанака, дискусија и предавања на одређену тему;
 пружање помоћи родитељима чија деца имају проблема у развоју и понашању у
школи;
 учешће родитељима у активностима школе (концерти, такмичења...)
Сарадња са родитељима ученика треба да се одвија током читаве школске године.
Континуирана сарадња се одвија кроз три јавна облика сарадње:
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 индивидуални (контактирање одељењског старешине са родитељима ученика),
 одржавање одељењских и родитељских састанака, у
 чествовање у Савету родитеља и другим стручним органима.
Индивидуално контактирање одељењског старешине и наставника са родитељима
ученика ће се одвијати кроз:
 благовремено обавештавање и информисање родитеља о промени код ученика које
настају у процесу наставног рада;
 разговор са родитељима са циљем што ближег и подобнијег упознавања о свим
условима у којима живе ученици;
 разговор са родитељима чији ученици недовољно прате наставу, ометају рад,
недолично се понашају, а у циљу заједничког утицаја на ученике;
 разговор са родитељима чији ученици редовно изостају са наставе, у циљу
потпунијег налажења узрока тог изостајања;
Током школске године сваки одељењски старешина би требало да одржи најмање по
четири родитељска састанка, од чега два у првом, а два у другом полугодишту. Поред
организованих родитељских састанака, одељењске старешине могу организовати и
састанке са групом родитеља чија деца:
 нередовно похађају наставу;
 ометају рад на часу
 заостају у раду из одређених предмета;
 нередовно раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи.
Школа ће преко Савета родитеља решавати и многа друга питања и проблеме у школи, а
која су у њиховој надлежности и са њима упознавати остале родитеље ученика.
Развојни циљеви којима се тежи:
 ојачати партиципацију родитеља у свим доменима рада школе
 довољна једнака заступљеност свих облика сарадње са родитељима ученика
Исходи сарадње:
1. за ученика:
 континуитет породичног и школског образовања и васпитања
 боље прихватање школских обавеза, боља постигнућа ученика
 социјална партиципација (сагледавање родитеља у другим улогама)
2. за родитеље:
 развој родитељских компетенција (упознавање детета ван породичног контекста,
едукација у родитељству, развијање знања и вештина у образовању и васпитању
деце)
 развој личних компетенција - испољавање властитих способности, интересовања
3. за наставнике:
1138

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

7.Остали програми





повећање професионалне компетенције - наставник ће бољим познавањем
родитеља боље разумети дете, боље планирати рад и организовати активности
професионална афирмација као агенса развоја и промена
подршка - већа подршка, разумевање и уважавање од стране родитеља
техничка помоћ - од добијања идеја до помоћи у реализацији

Облици сарадње са родитељима које је потребно одржати односно интезивирати:
 писана комуникација: посветити део простора на огласним таблама сарадњи са
родитељима или поставити огласну таблу која је посебно намењена за сарадњу са
родитељима, у оквиру сајта школе креирати „простор за сугестије родитеља“
 непосредна комуникација: једном недељно организовати отворена врата за родитеље и
позвати их на могуће интензивније учешће у раду школских тимова
 непосредно учешће родитеља: родитељи као предавачи, извођачи и волонтери у
различитим активностима и сарадници у акцијама школе








узајамна подршка родитеља
едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти
образовне активности (радионице, семинари, трибине, курсеви...)
социјалне активности (дружење у школи, прославе, годишњице, излети...)
учешће на концерту „Музицирајмо заједно“, који се одржава сваке године (
композиције изводе заједно ученици и родитељи) , а организује га Тим за сарадњу
са породицом
тематски јавни часови које организује Тим за сарадњу са породицом (на пр.
посвећени: жртвама Холокауста, Осмом марту и др.) у које се кроз излагање,
разговор, музицирање укључују и родитељи.

7.17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада
школе. Школа планира извођење екскурзије на начин и под условима утврђеним
наставним планом и програмом, а у складу са Правилником о организацији и остваривању
екскурзије у средњој школи, донетим на основу члана 70. став 3, a у вези са чланом 67.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19).
Циљ екскурзије је да се ученици упознају са другим крајевима,земљама, њиховим
природним и културним знаменитостима, обичајима као и начином живота. Ученици
треба да равијају одговорност према колективу као и да ојачају пријатељства и другартва.
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац
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За правилну реализацију, потребно је да постоји програм екскурзије, који ће дефинисати
образовно-васпитне циљеве и задатке екскурзије, садржаје и активности којима се ти
циљеви остварују, трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања.
Програм предлажу стручна и одељенска већа, а усваја га наставничко веће школе. Да би
екскурзија била изведена, потребно је да се са програмом и ценом екскурзије, као и са
избором агенције сагласи Савет родитеља, а затим и да писмени пристанак дају родитељи,
најмање 60% ученика. Уколико услови нису испуњени, директор школе обуставља
извођење екскурзије. Ученици и родитељи морају бити упознати са правилником
понашања ученика на екскурзији који је донет од стране Наставничког већа, а усвојен на
Школском одбору. После изведеног путовања, одељењски старешина у року од 3 дана
сачињава извештај који подноси директору школе са оценом о извођењу и квалитету
пружених услуга. Извештај се доставља Савету родитеља ради разматрања, а Школским
одбору ради разматрања и усвајања. Одељењски старешина на родитељском састанку
упознаје родитеље са извештајем о реализованој екскурзији.
Према школском плану и програму, за ученике средње музичке школе се организују и
излети, стручна путовања, који подразумевају одлазак и посећивање концерата
врхунских достигнућа у извођењу најпознатијих извођача, филхармонија, оркестара и
хорова, као и изложби, семинара... Циљ оваквих активности је подршка личном развоју
кроз факултативне ваннаставне активности, подстицање жеља за даљим музичким
достигнућима, а очекивани исход је остварена подршка учењу и каријерном вођењу.

7.18. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Циљеви:
Школска библиотека као интегрални део васпитно-образовног рада школе остварује
значајну улогу подршке целокупном наставном процесу. У складу са Планом и
програмом рада школе, и на основу сопственог Плана и програма рада библиотеке, у њој
се обављају стручни библиотекарски послови, који обухватају библиотечкоинформационе, васпитно-образовне и јавне и културне активности. Све активности које се
остварују у школској библиотеци имају за циљ да пруже информације и идеје које су
фундаменталне за успешно функционисање наставника, ученика и стручних сарадника у
данашњем информатичком друштву знања. Другачије речено, школска библиотека
остварује јединствени систем подршке у подстицању и развијању вештина учења и
мишљења код свих њених корисника. Као централно место за читање, културне
активности, изградњу знања, живу дискусију, незаобилазна је њена улога у проналажењу
информација, њиховој доступности и правилном коришћењу односно рад на медијској и
информатичкој писмености.
Задаци :
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На основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени
гласник РС – Просветни гласник“ 5/2012), школска библиотека обавља следеће задатке:
 Развијање и неговање читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника;
 Стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу;
 Рад на подстицању правилне употребе свих облика извора информација;
 Стварање услова за што непосреднији приступ библиотечком фонду и
расположивим изворима информација;
 Сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима;
 Обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе
писмености како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање,
примену и саопштавање информација;
 Вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање, сигнирање,
каталогизација, класификација и др.);
 Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима;
 Заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда.
Поред наведених, школска библиотека обавља и разноврсне задатке који су у складу са
специфичностима музичке школе (чување, издавање, вођење евиденције о музичким
инструментима и свим пропратним реквизитима потребним за несметано одвијање
васпитно-образовног рада односно наступа ученика и наставника). Задаци који се
остварују у оквиру школске библиотеке су структурирани по областима рада стручних
сарадника (библиотекара и медијатекара) и могу се даље конкретизовати и
класификовати.
Задаци школске библиотеке по областима рада стручних сарадника :
1) Планирање и програмирање образовно-васпитног рада:
2) Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике
и стручне сараднике;
3) Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова;
4) Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци;
5) Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе;
6) Праћење и вредновање образовно-васпитног рада:
7) Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада школе;
8) Вођење аутоматизованог библиотечког пословања;
9) Одабирање и припремање литературе;
10) Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке;
11) Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника;
12) Рад са наставницима
Сарадња са наставницима:
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На промоцији читања, у припремању ученика за самостално коришћење извора
информација, око утврђивања годишњег плана обраде наставних јединица и
коришћења наставничко-сарадничког дела фонда;
 Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе;
 Систематско информисање корисника о новим издањима, стручним часописима,
тематским изложбама, позоришним представама, операма, концертима...;
Рад са ученицима:
 Припремање ученика за самостално коришћење извора информација;
 Пружање помоћи код учења ван школе;
 Помоћ у припреми и обради задате теме;
 Упознавање са методама и техникама научног истраживања и библиографског
цитирања;
 Рад на развијању позитивног односа према читању;
 Стимулисање навике да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу;
 Подстицање побољшања информационе, медијске и информатичке писмености;
 Рад у читаоници и на реализацији школских пројеката;
Рад са родитељима/старатељима:
 Давање информација о читалачким интересовањима и потребама ученика;
Рад са директором, стручним сарадницима:
 Сарадња у вези са набавком и коришћењем грађе;
 Информисање о развоју медијске и информатичке писмености;
 Припрема мултидисциплинарних пројеката, изложби, радионица, књижевних
сусрета, пројеката...
 Припремање и организовање културних активности школе;
 Припремање прилога и израда школског листа и интернет презентација школе;
Рад у стручним органима и тимовима:
 Рад на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма;
 Рад у тимовима у складу са решењем директора;
 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе;
 Сарадња са другиим школама, школским, народним и др. библиотекама;
 Сарадња по питању промоције рада библиотеке и школе;
 Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинскоиздавачка предузећа, радио-телевизијски центри, филмске и позоришне куће,
домови културе...);
 Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и др. стручних друштава;
 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање;
 Праћење и евиденција коришћења литературе;
 Вођење документације о раду библиотеке;
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Стручно усавршавање (семинари, саветовања, скупови...).

Школска библиотека у процесу самовредновања рада школе
Школска библиотека учествује и у планирању развоја установе у целости кроз
самовредновање квалитета рада установе, према Правилнику о стандардима квалитета
рада образовно-васпитних установа односно процени остварености појединих показатеља
из области рада библиотекара дефинисаних Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Самовредновање подразумева процену остварености области рада школског библиотекара
у свим показатељима који су за те области прописане као и планирање професионалног
развоја на основу уочених јаких и слабих страна педагошке праксе.
Извод о показатељима остварености васпитно-образовних циљева у раду школске
библиотеке:
1. Уређеност фонда:
1.1. Обезбеђује библиотечку грађу којом се подржава целокупан наставни процес;
1.2. Планира набавку наслова у складу са испитним и утврђеним потребама и
интересовањима ученика и наставника;
1.3. Прати текућу издавачку продукцију у складу са потребама школе;
1.4. Изналази разноврсне начине за обнову књижног и некњижног фонда;
1.5. Уводи у фонд нове носаче информација;
1.6. Брине о заштити и очувању књижне и некњижне грађе;
1.7. Ради на аутоматизацији укупног библиотечког пословања.
2. Рад са ученицима:
2.1. Прати индивидуална интересовања ученика у циљу подстицања њиховог развоја;
2.2. Оспособљава ученике за самостално коришћење извора знања;
2.3. Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
2.4. Уважава и поштује интересовања ученика приликом избора наслова;
2.5. Континуирано ради на навикавању ученика на пажљиво руковање књижном и
некњижном грађом;
2.6. Укључује посебно заинтересоване ученике у рад библиотеке;
2.7. Помаже ученицима у налажењу и избору литературе за израду различитих задатака;
2.8. Гради атмосферу међусобног поверења;
2.9. Уважава дечју приватност;
2.10. Заступа најбољи интерес детета у образовно-васпитном раду;
2.11. Оспособљава ученике за стално образовање након завршеног школовања;
2.12. Помаже ученику да развије критички однос према изворима знања.
3. Сарадња са наставницима:
3.1. Истражује посебне потребе образовно-васпитног рада у школи у циљу набавке уже и
шире литературе;
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3.2. Уважава потребе и интересовања наставника;
3.3. Укључује се у израду развојног плана школе;
3.4. Препоручује наставницима различите нове носаче информација;
3.5. Помаже наставницима у избору и примени различите литературе за наставу;
3.6. Остварује различите видове стручног усавршавања за наставнике;
3.7. Организује часове у сарадњи са наставницима.
4. Информационо-документациони рад:
4.1. Систематски информише кориснике о новим издањима;
4.2. Припрема тематске изложбе библиотечко-информацијске грађе;
4.3. Промовише коришћење различитих извора знања у наставном процесу;
4.4. Обучава кориснике у коришћењу каталога и претраживању базе података по
различитим параметрима;
4.5. Израђује и ажурира каталоге у складу са изменама библиотечке класификације.
5. Културни и јавни рад:
5.1. Организује сарадњу са позориштима, музејима, галеријама и другим установама и
организацијама из области културе;
5.2. Укључује се у библиотечко-информациони систем;
5.3. Организује књижевне сусрете и трибине; 5.4. Сарађује у организовању смотри и
такмичења у литерарном стваралаштву;
5.5. Активно учествује у организацији приредби које се припремају у школи или
друштвеној заједници;
5.6. Сарађује са родитељима у вези са изналажењем заједничких интереса и могућностима
за побољшање рада библиотеке.

7.19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Безбедност и здравље на раду представља обезбеђивање таквих услова на раду којима се у
највећој мери смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези
сарадом. Обухвата заједничке активности Школе, родитеља односно старатеља и јединице
локалне самоуправе усмерене на развој свести за спровођење и унапређење како
безбедноститако и здравља на раду.
Интерес друштва, свих субјеката и сваког појединца је да се оствари највиши ниво
безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду,
професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно
да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању
својих професионалних задатака. За остваривање оваквог циља неопходан је систематски
приступ у превентивном деловању.
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Изласком Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05 и 91/2015)
запослени су добили шансу да се изборе за безбедно радно место и да током рада сачувају
своје здравље. Закон је, пре свега, написан уз поштовање Директива Европске Уније (ЕУ)
и Међународне организације рада (МОР), из области безбедности и здравља на раду.
Безбедност и заштита здравља на раду једно је од основних права сваког човека, јер једино
безбедан рад, здрава и безбедна радна средина омогућавају продуктиван рад и живот.
Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у
највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у
вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и
социјално благостање запослених (члан 4. тачка 4.).
Значај безбедности и здравља на раду Значај безбедности и здравља на раду се сагледава
са хуманог, социјалног и економског становишта.
Рад у хуманим условима представља задовољство за сваког појединца, али и успех и
понос за организатора, послодавца и за друштво у целини. Социјални значај БЗР у највећој
мери се изражава кроз велики број запослених који се повреде или изгубе живот на
радном месту, оболе од професионалних болести и других болести у вези са радом о
којима, а често и о њиховим породицама, преузима бригу друштво. И трећа, економска
димензија БЗР сагледава се преко последица повреда на раду, професионалних и других
болести и исказује се одређеним финансијским показатељима који зависе од броја и
тежине таквих случајева. Наиме, повреде на раду и професионалне болести, често су
праћене хаваријама, одсуством са рада чиме се стварају трошкови и издаци због тога што
радник не ради, због застоја који настаје у производњи и што се знатна средства издвајају
за лечење радника, надокнаду његове зараде и других трошкова и издатака који падају на
терет послодавца и фондова социјалног осигурања. То значи да безбедност и здравље на
раду утичу на продуктивност и економичност пословања у предузећу, као и на квалитет и
конкурентност производа на тржишту, те да послодавац има непосредни интерес да она
буде што ефикаснија. Зато је свако улагање у мере заштите за послодавца корисна
инвестиција. Од степена безбедности зависи здравствена и радна способност запослених а
тиме и продуктивност у оквиру предузећа, која се на националном нивоу одражава на
висину националног дохотка. Истовремено бољом заштитом здравља на раду и смањењем
броја повреда на раду, професионалних и других болести, смањује се оптерећење фондова
социјалног осигурања што се непосредно одражава на висину издвајања ових средстава
по основу доприноса и из националног буџета. Дакле, од степена безбедности зависи
здравствена и радна способност запослених а тиме и продуктивност у предузећу али и
способност радне популације на националног нивоу што у крајњем утиче на национални
доходак и стандард свих грађана.
Правни оквир за безбедност и здравље на раду Уставом Републике Србије (члан 38. став 2.
и члан 72. став 1. тачка 4.), утврђено је право запослених на безбедност и здравље на раду.
У складу са Уставом донет је Закон о заштити на раду, који је важио од 1991. године до
2005. године, када је ступио на снагу нови Закон о безбедности и здрављу на раду. У
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

1145

Школски програм 2019.-2023.године
односу на Закон о заштити на раду, Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. глсасник
РС 101/05 и 91/2015) доноси одређен број квалитетних новина, пре свега:
-обавезу послодавца да донесе акт о процени ризика свих радних места, као и управљање
ризиком
-обавезу формирања Одбора за безбедност и здравље на раду у Предузећу (као тело које
има представнике запослених)
-обавезу послодавца да утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и
здравља на раду општим актом, односно колективним уговором (уколико предузеће има
до десет запослених, послодавац по Закону може уредити обавезе, права и одговорности
уговором о раду)
-прецизније прописане превентивне мере…
Унапређење безбедности и здравља на раду Унапређење безбедности и здравља на раду се
може посматрати са више аспеката: кроз активности на различитим друштвеним нивоима
(држава, привредни субјекти, појединци) и применом савремених алата – софтверских
решења која олакшавају рад у области БЗР.
Савремени алати, софтверска решења која олакшавају рад у области БЗР, стручном лицу
за БЗР треба да омогуће праћење стања на што једноставнији начин, без пуно
папирологије. Такви програми, тј. софтверска решења треба да омогуће, поред
остваривања законског минимума, могућност развоја и креирања додатних аналитичких и
статистичких извештаја у циљу унапређења безбедности и здравља на раду. На основу
поменутих извештаја, стручно лице за БЗР и сам послодавац могу да добију јаснију и
свеобухватнију слику о тренутном стању БЗР у свом предузећу као и корисне
информације и податке о могућем унапређењу БЗР. Једно од таквих решења је и ОХСИС –
програм за вођење послова БЗР. ОХСИС нуди стручном лицу, да води законом прописане
евиденције, развој и генерисање додатних статистичких извештаја који треба да
допринесу унапређењу безбедности и здравља на раду код послодавца, а самим тим и
широј друштвеној заједници. ОХСИС, поред поменутих предности у односу на класично
вођење послова БЗР применом гломазне папирологије и стандардних канцеларијских
апликација (као што су нпр. МС Wорд, МС Еxцел и сл.), стручном лицу за БЗР скраћује
време потребно за обављање административних послова у области БЗР, а самим тим му
пружа више времена за суштинско бављење пословима БЗР и могућност ангажовања на
унапређењу стања БЗР код послодавца.
У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања, донео два општа правна акта
која уређују тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су
Правилник о безбедности и здрављу на раду и Правилник о мерама, начину и поступку
заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које
организује школа за основно и средње музичко образовање “Михаило Вукдраговић“ у
Шапцу. Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду
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запослених у школи, у циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и
радне способности запослених.
Право на безбедност и здравље на раду имају:
1. Запослени
2. Ученици
3. Лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова ако је Школа,
односно директор упознат о њиховом присуству.
Школа обезбеђује спровођење безбедности и здравља на раду у складу са
техничкотехнолошким потребама.
Мере које се могу предузети у програму су свакако у почетку превентивне (чије
сепредузимање планира) и оне се обезбеђују применом савремених, техничких,
здравствених,образовних, социјалних и других мера и средстава за отклањање ризика од
повређивања иоштећења здравља запослених или њихово свођење на најмању могућу
меру, у поступку пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објекта, технолошких
процеса, опреме за рад, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду,
образовања, васпитања.
Мере се базирају на одређеним начелима и то:
1. Избегавање ризика
2. Процена ризика која се не може избећи на радном месту
3. Отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења
4. Прилагођавање рада и радног места запосленог (избором опреме за рад, метод рада и
избором технолошког процеса да би се избегла монотонија у раду у циљу смањења
њиховог утицаја на здравље запосленог)
5. Замена опасних технолошких процеса мање опасним
6. Давање предности колективним над појединачним мерама безбедности на раду
7. Одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање упутстава
за рад на сигуран начин
8. Прилагођавања техничком напретку
9. Развијања кохерентне целокупне политике превенције
Директор је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у
радној околини и утврди начин и мере за њихово отклањање, као и лице задужено за
безбедност и здравље на раду. Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса
рада са проценом ризика од повреда и оштећења здравља на радном месту у радној
околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и
здравља на раду. Лице за безбедност и здравље на раду је лице које обавља послове
безбедности и здравља на раду, има положен стручни испит о практичној
оспособљености.
Програм безбедности подразумева да је директор дужан да:
1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду
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2) запосленом одреди обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и
здравља на раду
3) обавештава запослене о увођењу нових технологија и средстава за рад, као и о
опасностима од повреда и оштећења здравља који настају њиховим увођењем, односно да
у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за безбедан рад
4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад
5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду
6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду у
исправном стању
7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних
прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања
услова радне околине
8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане
лекарске прегледе запослених
9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за
пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности
10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље
запослених
11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним
законом.
Школа је дужна да води и чува евиденције о повредама на раду, професионалним
обољењима и болестима у вези са радом, извршеним испитивањем радне околине,
извршеним прегледима и испитивањем опреме за рад и средства и опреме личне заштите,
пријавама поднетим инспекцији рада о индивидуалним, колективним, лаким и тешким
повредама на раду. Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду,
професионалних обољења или обољења у вези са радом ради обезбеђења накнаде штете.
Запослени има право:
1) да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и
здравља на раду;
2) да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са прописима о
здравственој заштити.
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави
лекарски преглед на који га упућује послодавац. Запослени има право и обавезу да се пре
почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на пословима или на
радном месту на које је одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.
Запослени има право да одбије да ради:
1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене
прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те
мере не обезбеде
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2) ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на лекарском
прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове
3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика
и мерама за њихово отклањање
4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине
рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање
5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на
раду
Запослен је дужан: Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место
укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на
раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.
Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и средства за рад остави
у стању да не угрожавају друге запослене Запослени је дужан да, у складу са својим
сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима
или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље
или безбедност и здравље других запослених. Запослени је дужан да ради на радном месту
са повећаним ризиком, на основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је
здравствено способан за рад на том радном месту.
садржај
физичко обезбеђење
школског простора
заштита електричних
уређаја, инсталација,
утичница, каблова
одржавање санитарних
чворова

облици
видео надзор
школски полицајац
закључавање учионица
кад нису у употреби
дежурство запослених

носиоци

исходи

директор
школски полицајац
помоћно-техничко
особље

одржавање и контрола

одржавање опреме
противпожарне заштите
у школи

одржавање и контрола

попис опреме
брига о хигијени
простора

евиденција
проветравање
чишћење

дежурни наставник

фирме које се баве
контролом
техничке
исправности
противпожарних
апарата
комисија за попис
помоћно особље
сви запослени и

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ – Шабац

физичка
сигурност
запослених и
ученика
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садржај

облици

обука запослених у
противпожарној заштити

стручно усавршавање

санитарна контрола
школског простора

здравствени - санитарни
преглед помоћног
особља и др.запослених
по потреби

управљање кризом у
случају губитка

стратегија за рад са
дисциплином

стручно усавршавање
наставника-израда
стратегије и упутства за
рад са ученицима и
родитељима, као и за
реаговање у случају
кризне ситуације
стручно усавршавање
наставника

носиоци
ученици

исходи

директор, правна
служба, стручно
лице- инспектор,
запослени
санитарни
инспектор
правна служба

здравствена
контрола

психолог

познатост
процедуре и
амортизација
стреса

психолог

познатост
процедуре

Запослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду,
како би се спровео програм за безбедност и здравље на пословима на којима ради.
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8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ
На основу члана 119. став 1. тачка 2. и члана 99. став 1. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и
10/2019 ), Школски одбор Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ Шабац на седници
одржаној 03.07.2019. године једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ бр. 297/2
Усваја се Школски програм Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ Шабац за период од
2019. до 2023. године.
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