
Школски програм ОМШ „Даворин Јенко“, Јун 2019. (Допуна) 

УПОРЕДНИ КЛАВИР ОМШ – СОЛО ПЕВАЊЕ 

I РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Радити на музичком описмењавању ученика. 
• Упознавање ученика са грађом клавира и основама клавирске технике.  
• Код ученика развијати музичку фантазију.  
• Радити на освешћивању појма о звуку, упућивати ученика на пажљиво слушање свог 
свирања. 

• Развијати унутрашњи (ментални) и спољашњи (контролни) слух. 
• Оспособљавање и осамостављивање ученика за корепетицију. 

Начин остваривања циљева: Упознавање ученика са основама нотног писма клавирске 
литературе. Поставка руку и тела за клавиром, поставка шаке и прстију; основна техника 
извођачког апарата. Сваку композицију објаснити кроз причу, игру, бајку, упознавање са 
елементима музичке форме. Кроз певање и свирање лакших песмица развијати слух (ментални и 
контролни). 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Развијати љубав и интересовање према клавиру и уметничкој музици. 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште (проширивати знање о 
музичким облицима). 

• Радити на техници, на опуштености апарата приликом извођења. 
• Радити на правилном слушању сопственог извођења. 
•  Радити на развоју критичког мишљења. 
• Упознавање ученика са стилским карактеристикама композиција. 
• Оспособљавати ученика да сам себе прати на клавиру док пева. 

Начин остваривања циљева: Упражњавати вежбе за телесну релаксацију у сврху даље 
изградње слободе и ефикасности извођачког апарата, препоручити ученику дела композирора 
различитих епоха, посветити неки час и заједничком слушању.  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 



III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Радити на мотивацији ученика за самостално вежбање и јавно свирање. 
• Неговати љубав према музици. 
• Развијати критичко мишљење и самосталност у раду. 
• Радити на оспособљавању музичког апарата за извођење технички захтевнијих композиција.  
• Увођење ученика у групно (камерно) музицирање свирањем композиција за четири руке. 
• Радити на стицању навика слушања музике; подстицати доживљено слушање и 
интерпретацију музике; оспособљавати ученика за разумевање музичког дела. 

• Радити на упознавању музичких облика и карактеристика периода у коме су дела настала, и 
упућивати ученика на разумевање значаја познавања форме и стила за интерпретирање дела. 

• Даље радити на развијању слуха. 
• Неговање такмичарске праксе. 

Начин остваривања циљева: Ставити ученика у позицију предавача, у сврху бољег 
слушања и разумевања стеченог знања, давати ученику вежбе, за усавршавање 
технике.Организовати интерне мини семинаре у виду критичког слушања свирања других ученика 
и коментарисање), у сврху преношења критичког слушања на сопствено вежбање. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна су два јавна наступа, 
испит на крају другог полугодишта са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Радити на мотивацији ученика за самостално вежбање и јавно свирање. 
•  Неговати љубав према музици. 
• И даље неговати љубав, као и жељу за самосталним вежбањем.  
• Изграђивати виши стандард захтева концертне и такмичарске праксе. 
• Увођење ученика у самостално истраживачки рад (на пример читање биографија 
композитора, слушање одређених композиција...) и презентовање стеченог знања пред 
другимученицима  из класе.  

• Радити на развијању музичке фантазије . 
• Упућивање ученика на посете концертима и слушање уметнички вредне музике. 
• Радити на концентрацији. 
• Радити на продубљивању осетљивости на лепоту клавирског звука. 
• У складу са интересовањем и потенцијалом ученика развијати музичку импровизацију и 
жељу за стварањем музичког дела. 

             



Начин остваривања циљева: Упутити ученика на вођење евиденције вежбања, увести 
сарадњу са ученицима дригих  одсека у циљу неговања камерног музицирања.Развој музичке 
фантазије остварити указивањем на аналогије међу уметничким делима и уметничким 
вредностима из разних области уметничког изражавања ( књижевности, сликарства, 
вајарства,архитектуре...); кроз подстицајне разговоре упућивати ученика на упоређивање дела и 
изградњу способности увиђања, у циљу увођења ученика у област музичке естетике ( садржај 
примерен учениковом узрасту). 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна су два јавна наступа , 
као и годишњи испит на крају школске године, са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

ИСХОДИ УЧЕЊА – УПОРЕДНИ КЛАВИР СОЛО ПЕВАЊА 

НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање: 

• Познаје карактеристике и историјат инструмента 

• Препознаје елементе нотног писма (свира нотни текст у виолинском и бас кључу, препознаје 
партитурне ознаке – знаци за понављање, основне динамичке ознаке) 

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, педализација) 

• Разуме и примењује ознаке за темпо 

Концептуално знање: 

• Разуме и примењује појмове из теорије музике (ноте, ритам, тоналитет, интервали...)  

• Разуме  карактеристике различитих музичких епоха  и примењује у свирању  

• Анализира одслушано музичко дело 

Процедурално знање: 

• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру 

• Разуме и примењује методе (решавање техничких и музичких захтева) код самосталног 
вежбања  



• Свира научени нотни текст , примењује  и анализира доживљено слушање и интерпретацију 
композиција које свира 

Метакогнитивно знање: 

• Препознаје и примењује стечено знање( артикулација, тоналитет, динамика...) 

• Свестно и са разумевањем свира различите облике композиција (етиде,сонатине... ) и њихове 
стилске карактеристике ( тонски слог, форма, технички захтеви) 

• Вреднује препоручене композиције, препознаје основне структуралне елементе слушаног 
дела (понављање, темпо, врста тоналитета...) 

НА ЗАВРШЕТАКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање: 

• Препознаје и примењује елементе нотног писма и самостално чита нотни текст 

• Примењује знање основних музичких елемената (ритам, прсторед, артикулација, агогика, 
педализација) 

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 

• Познаје основне карактеристике музичких епоха 

Концептуално знање: 

• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 

• Критички размишља и износи своја запажања 

• Разуме и примењује знања из области теорије музике и историје 

Процедурално знање: 

• Разуме и примењује моторичке вештине 

• Репродукује композиције од почетка до краја 

• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру предвиђене планом и програмом 

• У великој мери самостално примењује  начине решавања музичких и техничких захтева  

Метакогнитивно знање: 



• Свестан је начина меморисања нотног текста 

• Уме да препозна основне хармонске токове (модулације, полифонију и друге музичке 
елементе) 

• Разуме и аргументовано образлаже музичку фантазију и естетику 

• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу музичких дела 
предвиђених планом и програмом. 

• Вреднује препоручене композиције, препознаје структуралне елементе слушаног дела 
(облик, мелодијске, ритмичке и контрапутске појединости, емотивне, поетске, психолошке и 
естетске карактеристике...). 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

ПРВИ ЦИКЛУС 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознавање делова певачког апарата – дијафрагма, гласнице, усна дупља, резонатори. 
• Упознавање правилног дисања, вежби дисања и правилног певачког става. 
• Спознавање користи самосталне примене вежби дисања. 
• Правилно формирање тона. 
• Повезивање низа тонова (легато певање) променом вокала при певању техничких вежби, 
коришћењем правилне технике дисања. 

• Разумевање важности чисте интонације и правилног говора. 
• Неговати љубав према музици. 

• Развијати музичку фантазију ученика. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин остваривања циљева: Анализом делова певачког апарата створити што јаснију 
слику унутрашњег инструмента, кога учењем и правилним коришћењем треба изградити и 
освестити. Помоћу вежби дисања остварити контролу над дијафрагмом, омогућити континуиран 
проток ваздуха и тако створити добру подлогу повезаном (легато) певању. Приликом певања лаких 
техничких вежби треба инсистирати на коришћењу технике дисања, повезивању вокала и на чистој 
интонацији. Охрабривати ученика да се ослања на сопствени осећај приликом добре емисије тона, 
да га памти, а затим пренесе током извођења лакших вокализа, композиција старих мајстора и соло 
песама. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка детета, подстицање понављања и 
вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два наступа на интерном или јавном 



часу, а на крају школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом 
и програмом. Континуирано формативно и сумативно оцењивање на месечном нивоу. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Разумевање функција делова певачког апарата и њихов значај. 
• Разумевање важности свакодневног вежбања даха, као и разликовање правилног од 
неправилног дисања. 

• Даљи рад на формирању правилне емисије тона и разликовање од неправилне емисије тона. 
• Повезивање низа тонова (легато певање) и скокова променом различитих вокала и сугласника 
при певању техничких вежби, коришћењем правилне технике дисања. 

• Рад на дужим музичким фразама и постизању легата, као и на контроли интонације при 
певању. 

• Неговати музичко фразирање и поштовање означених фраза у композицији. 
• Рад на правилном изговору и акцентовању речи. 
• Стицање почетног такмичарског искуства. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин остваривања циљева: Разумевањем функција делова певачког апарата и њихове 
међусобне повезаности ствара се темељ за формирање правилне емисије тона. Свакодневним 
усмереним и исправним вежбама дисања успоставља се већа контрола над респирацијом, што 
представља добар пут ка аутоматизацији и освешћивању спреге са осталим деловима певачког 
апарата. Правилна подршка и место резонирања тона су осећаји којима ученик треба да овлада 
како на часу, тако и при самосталном вежбању. Тиме стварамо могућност певања дужих фраза, 
поштовање означених фраза у композицији, одржавање чисте интонације и правилан изговор. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, захтевање и подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа на 
интерном или јавном часу, а на крају школске године организује се годишњи испит са извођењем 
дела која су предвиђена планом и програмом. Континуирано формативно и сумативно оцењивање 
на месечном нивоу. 

ДРУГИ ЦИКЛУС 
III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на вежбама за правилно дисање. 
• Рад на економији даха и фразирању. 
• Певање техничких вежби, вокализа, композиција старих мајстора и соло песама 
прилагођених узрасту и техничком напретку ученика. 



• Даљи рад на правилном изговору и акцентовању речи. 
• Рад на опуштању целокупних мишића лица. 
• Рад на тумачењу текста, динамици, артикулацији и на изражајности. 
• Развијати критичко мишљење и самосталност у раду. 
• Стицање такмичарског искуства. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин остваривања циљева: У циљу стварања дуге певачке фразе, којом ће ученик да се 
лакше и лепше изрази кроз музику, треба инсистирати на континуираним вежбама дисања, 
правилној припреми за певање и оспособљавању ученика да прати своје унутрашње осећаје. 
Радити на артикулацији и правилном изговору, а да притом фразирање и легато певање не изгубе 
на свом квалитету. Неговати лепоту чистог и слободног певања. Користити преводе или препеве 
композиција у циљу схватања њеног карактера и стварања одговарајуће атмосфере. Указивати на 
правилну и неправилну употребу вокалног апарата на практичним примерима (туђе извођење на 
јавном часу, концерту или такмичењу, видео снимци), те анализом одслушане изведбе развијати 
код ученика критичко мишљење. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, захтевање и подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на 
крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Континуирано формативно и сумативно оцењивање на месечном нивоу. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Рад на усавршавању правилне емисије тона. 
• Даљи рад на опуштању целокупних мишића лица. 
• Даљи рад на свеобухватнијем тумачењу текста, фразирању, артикулацији, динамици и 
изражајности. 

• Стварање осећаја за стилско нијансирање композиција. 
• Стилизовање покрета и певачког тонуса приликом извођења композиција различитог стила и 
карактера. 

• Наставити развијање критичког мишљења и самосталности у раду. 
• Стицање такмичарског искуства, анализа и самопроцењивање наступа. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

Начин остваривања циљева: Указивати на важност континуираности у вежбању и 
техничком напретку, а све зарад свеобухватнијег освешћивања вокалног апарата, прогреса у 
музичком нијансирању и лакшег и слободнијег израза при извођењу. Радити на разним врстама 
музичке артикулације, у складу са могућностима ученика, динамици, изражајности, као и на 
стилским карактеристикама сваке задате композиције. Испоштовати у што већој мери предложен 
начин извођења композиција. Омогућити ученицима да свој напредак што чешће јавно исказују и 
стичу сценско искуство, а у циљу оспособљавања за самопроцену и критичко мишљење. 



Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, захтевање и подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на 
крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Континуирано формативно и сумативно оцењивање на месечном нивоу. 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

ИСХОДИ УЧЕЊА НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање ученика/це: 
• Разуме, репродукује и примењује нотне вредности, музичке симболе, терминологију, ознаке 
за темпо.  

• Самостално препознаје нотни текст.  
• Именује делове инструмента, њихову функцију и значај при певању. 

Концептуално знање ученика/це: 
• Препознаје и разликује композиције из различитих стилских епоха (стари мајстор, соло 
песма). 

Процедурално знање ученика/це: 
• Репродукује композиције од почетка до краја и изводи их напамет.  
• Разуме, прати и упоређује клавирску пратњу са својом солистичком деоницом. 

Метакогнитивно знање ученика/це: 
• Препознаје свој стил учења и стратегију учења. 

ИСХОДИ УЧЕЊА НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање ученика/це: 
• Разуме, репродукује и примењује динамичке ознаке и ознаке за артикулацију (начин 
извођења).  

• Разуме и примењује карактеристике изговора страних језика (допја, елизија, умлаут...) при 
извођењу композиције.  

• Разуме значење литерарног текста уз помоћ превода на матерњи језик. 

Концептуално знање ученика/це: 
• Разуме и примењује појмове из теорије музике. 

Процедурално знање ученика/це: 
• Анализира извођење музичког дела на техничком нивоу (дисање, емисија тона) и музичком 
нивоу (фразирање, легато, изговор и артикулација). 



Метакогнитивно знање ученика/це: 
• Препознаје и примењује сазнања из техничких вежби (певање легато, стакато, пасажи, 
скокови) у извођењу композиције.  

• Уме да објасни свој стил учења и стратегију учења.  
• Уме самостално да анализира и унапреди сопствени јавни наступ. 

КЛАРИНЕТ 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Приоритет сваког наставника класичног инструмента треба да буде да ученик развије љубав 
према инструменту и мотивацију за редовно вежбање. 

• Увођење ученика у основе класичне музике (уопштено, кроз машту и причу). 

• Музичко описмењавање. У складу са тим, као и зависно од инструмента који изабере, 
ученика треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 

• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (препознавање проблема и како 
га успешно решити). 

• Кроз рад одређених вежби,постизање што квалитетнијег тона,  усклађивање рада језика и 
прстију. 

• Правилна поставка усника. 

• Савлађивање основних појмова мелодике, ритма и динамике. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и 
уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких термина. На почетку 
ученик ради вежбе дисања да би формирао правилан нaчин дисања. Редовно издржавање тонова 
ради постизања што квалитетнијег и стабилнијег тона. Вежбање техничких етида да би се ученик 
оспособио за свирање скала и комада. Скале се свирају кроз једну и две октаве. Познаванје тонова 
у малој, првој и другој октави. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 



Циљеви и задаци: 
• Наставак развијања љубави према класичној музици и мотивације за свирањем и вежбањем 
инструмента. 

• Правилна поставка и држање инструмента, контрола тона и техника дисања, наставник треба 
веома стрпљиво да објашњава и да узме у обзир и психо-физичке предиспозиције детета. 

• Наставак рада на динамичком нијансирању као и упознавање са контролом тона током 
свирања. 

• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним 
наступима (однос према публици). 

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног 
и ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Детањнији рад на појмовима мелодике, динамике и ритма. 

• Помоћ при одабиру и коришћењу музичке литературе, слушању музике и избору осталих 
извора за унапређење музичког образовања. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: Кроз комаде,етиде и тонске вежбе, које морају бити дуже и 
сложеније, техника се подиже на виши ниво. Лествице се свирају до три предзнака. Ученик 
упознаје део грифова треће октаве. Свирају се различите артикулације (легато, стакато, портато). 
Рад на оспособљавању ученика за што квалитетније и самостално вежбање. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даље развијање љубави према класичној музици и музицирању, како самостално тако и у 
оквиру групе ученика (камерна музика). Наставник треба да се фокусира на мање саставе 
(дуа). 

• Наставак самосталне контроле тона у току вежбања и развијање слуха за самостално 
штимовање. 

• Постепено упознавање различитих стилова музике, вежбање орнамената и трилера по 
законима специфичних стилова. Даљи рад на значају и лепоти правилне стилске 
интерпретације периодичних дела. 

• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 



• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата и читања књига, 
ради изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења.  

Начин и реализација: Кроз наставниково свирање створити слику код ученика о 
квалитетном тону. Детаљан рад на синхронизацији језика са прстима.  Рад на разликовању  
стилских епоха.  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. . Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз 
стручну консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање са другим наставницима 
истог инструмента ради дељења искуства (како ученик и наставник, тако и наставник и 
наставник). Самосталност при вежбању са клавиром без присуства наставника. 

• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким 
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, 
вајарства, архитектуре ...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним 
разговорима (поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из 
области музичке естетике. Продубљивање самосталности при вежбању. 

• Детаљан рад на објашњавању успешног учења напамет, кроз сопствено искуство наставника 
и употреба разних техника. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања.  

Начин и реализација: Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем начина на који 
се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. Подсећати стално да кроз 
композиције треба пазити на темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан 
музички израз. Рад на орнаментима. Кроз наставниково и искуство других ученику представити 
како би изгледао наставак школовања. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања и 
мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова за 
евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта организује се по 
једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна 



наступа, а на крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даља разрада на пољу тона и повезивања са техником (скале са различтим артикулацијама и 
кроз интервале) кроз вежбе 

• Проширивање знања из орнаментације 

• Рад на микродинамици 

• Стални развој музичке фантазије 

• Упознавање кларинета као оркестарског и камерног инструмента 

• Даљи развој слушне контроле при функционисању моторног апарата 

• Даљи развој моторичких вештина.  

• Обогаћивање извођења на кларинету 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на компликованијим вежбама за тон као и опсежна примена досадашњег 
знања у решавању техничких проблема.  

• Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања 

• Проширивање знања о музичким облицима 

• Довођење вештине читања a prima vista на ниво који задовоаљава потребе аматерског 
бављења музиком. Развијање вештине читања непознатог нотног текста. 

• Рад на ослобађању притиска при свирању било каквог тонског и техничког проблема 

• Усавршавање техничког аспекта извођења кроз познавање техничког фразирања. 

• Повезивање теоретског разумевања са извођачком праксом 

• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих композиција 

• Подстицање заинтересованости ученика да самостално компонује ктратке музичке фразе 



• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

ТРУБА 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Приоритет сваког наставника класичног инструмента треба да буде да ученик развије љубав 
према инструменту и мотивацију за редовно вежбање. 

• Увођење ученика у основе класичне музике (уопштено, кроз машту и причу). 
• Музичко описмењавање. У складу са тим, ученика треба оспособити да правилно користи и 
одржава инструмент. 

• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (препознавање проблема и како 
га успешно решити). 

• Кроз рад одређених вежби,постизање што квалитетнијег тона,  усклађивање рада језика и 
прстију. 

• Правилна поставка усника. 
• Савлађивање основних појмова мелодике, ритма и динамике. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и 
уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких термина. На почетку 
ученик ради вежбе дисања да би формирао правилан нaчин дисања. Редовно издржавање тонова 
ради постизања што квалитетнијег и стабилнијег тона. Вежбање техничких етида да би се ученик 
оспособио за свирање скала и комада. Скале се свирају кроз једну и две октаве. Познавање тонова 
у малој, првој и другој октави. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак развијања љубави према класичној музици и мотивације за свирањем и вежбањем 
инструмента. 



• Правилна поставка и држање инструмента, контрола тона и техника дисања, наставник треба 
веома стрпљиво да објашњава и да узме у обзир и психо-физичке предиспозиције детета. 

• Наставак рада на динамичком нијансирању као и упознавање са контролом тона током 
свирања. 

• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним 
наступима (однос према публици). 

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног 
и ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Детањнији рад на појмовима мелодике, динамике и ритма. 
• Помоћ при одабиру и коришћењу музичке литературе, слушању музике и избору осталих 
извора за унапређење музичког образовања. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: Кроз комаде,етиде и тонске вежбе, које морају бити дуже и 
сложеније, техника се подиже на виши ниво. Лествице се свирају до три предзнака. Ученик 
упознаје део грифова друге октаве. Свирају се различите артикулације (легато, стакато, портато). 
Рад на оспособљавању ученика за што квалитетније и самостално вежбање. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даље развијање љубави према класичној музици и музицирању, како самостално тако и у 
оквиру групе ученика (камерна музика). Наставник треба да се фокусира на мање саставе 
(дуа). 

• Наставак самосталне контроле тона у току вежбања и развијање слуха за самостално 
штимовање. 

• Постепено упознавање различитих стилова музике, вежбање орнамената и трилера по 
законима специфичних стилова. Даљи рад на значају и лепоти правилне стилске 
интерпретације периодичних дела. 

• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 
• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата и читања књига, 
ради изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења. 

Начин и реализација: Кроз наставниково свирање створити слику код ученика о 
квалитетном тону. Детаљан рад на синхронизацији језика са прстима.  Рад на разликовању  
стилских епоха.  



Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз 
стручну консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање са другим наставницима 
истог инструмента ради дељења искуства (како ученик и наставник, тако и наставник и 
наставник). Самосталност при вежбању са клавиром без присуства наставника. 

• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким 
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, 
вајарства, архитектуре ...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним 
разговорима (поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из 
области музичке естетике. Продубљивање самосталности при вежбању. 

• Детаљан рад на објашњавању успешног учења напамет, кроз сопствено искуство наставника 
и употреба разних техника. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

Начин и реализација: Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем начина на који 
се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. Подсећати стално да кроз 
композиције треба пазити на темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан 
музички израз. Рад на орнаментима. Кроз наставниково и искуство других ученику представити 
како би изгледао наставак школовања. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања и 
мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова за 
евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта организује се по 
једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна 
наступа, а на крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 



Циљеви и задаци: 

• Даља разрада на пољу тона и повезивања са техником ( скале са различтим артикулацијама и 
кроз интервале) кроз вежбе 

• Проширивање знања из орнаментације 
• Рад на микродинамици 
• Стални развој музичке фантазије 
• Упознавање кларинета као оркестарског и камерног инструмента 
• Даљи развој слушне контроле при функционисању моторног апарата 
• Даљи развој моторичких вештина.  
• Обогаћивање извођења на кларинету 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на компликованијим вежбама за тон као и опсежна примена досадашњег 
знања у решавању техничких проблема.  

• Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања 
• Проширивање знања о музичким облицима 
• Довођење вештине читања a prima vista на ниво који задовоаљава потребе аматерског 
бављења музиком. Развијање вештине читања непознатог нотног текста. 

• Рад на ослобађању притиска при свирању било каквог тонског и техничког проблема 
• Усавршавање техничког аспекта извођења кроз познавање техничког фразирања. 
• Повезивање теоретског разумевања са извођачком праксом 
• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих композиција 
• Подстицање заинтересованости ученика да самостално компонује ктратке музичке фразе 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 



ОБОА 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Приоритет сваког наставника класичног инструмента треба да буде да ученик развије љубав 
према инструменту и мотивацију за редовно вежбање. 

• Увођење ученика у основе класичне музике (уопштено, кроз машту и причу). 

• Упознавање са деловима инструмента / склапање и расклапање 

• Савладавање технике дисања 

• Развијање радних навика 

• Музичко описмењавање. У складу са тим, као и зависно од инструмента који изабере, 
ученика треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 

• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (препознавање проблема и како 
га успешно решити). 

• Кроз рад одређених вежби,постизање што квалитетнијег тона,  усклађивање рада језика и 
прстију. 

• Правилна поставка писка. 

• Савладабање основних појмова мелодике, ритма и динамике. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и 
уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких термина. На почетку 
ученик ради вежбе дисања да би формирао правилан нaчин дисања. Редовно издржавање тонова 
ради постизања што квалитетнијег и стабилнијег тона. Вежбање техничких етида да би се ученик 
оспособио за свирање скала и комада. Скале се свирају кроз једну и две октаве. Познавање тонова 
у првој и другој октави. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 



• Наставак развијања љубави према класичној музици и мотивације за свирањем и вежбањем 
инструмента. 

• Правилна поставка и држање инструмента, контрола тона и техника дисања, наставник треба 
веома стрпљиво да објашњава и да узме у обзир и психо-физичке предиспозиције детета. 

• Наставак рада на динамичком нијансирању као и упознавање са контролом тона током 
свирања. 

• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним 
наступима (однос према публици). 

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног 
и ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Детаљнији рад на појмовима мелодике, динамике и ритма. 

• Помоћ при одабиру и коришћењу музичке литературе, слушању музике и избору осталих 
извора за унапређење музичког образовања. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: Кроз комаде,етиде и тонске вежбе, које морају бити дуже и 
сложеније, техника се подиже на виши ниво. Лествице се свирају до три предзнака. Свирају се 
различите артикулације (легато, стакато, портато). Рад на оспособљавању ученика за што 
квалитетније и самостално вежбање. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даље развијање љубави према класичној музици и музицирању, како самостално тако и у 
оквиру групе ученика (камерна музика). Наставник треба да се фокусира на мање саставе 
(дуа). 

• Наставак самосталне контроле тона у току вежбања и развијање слуха за самостално 
штимовање. 

• Постепено упознавање различитих стилова музике, вежбање орнамената и трилера по 
законима специфичних стилова. Даљи рад на значају и лепоти правилне стилске 
интерпретације периодичних дела. 



• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 

• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата и читања књига, 
ради изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења.  

Начин и реализација: Кроз наставниково свирање створити слику код ученика о 
квалитетном тону. Детаљан рад на синхронизацији језика са прстима.  Рад на разликовању  
стилских епоха.  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. . Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз 
стручну консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање са другим наставницима 
истог инструмента ради дељења искуства (како ученик и наставник, тако и наставник и 
наставник). Самосталност при вежбању са клавиром без присуства наставника. 

• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким 
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, 
вајарства, архитектуре ...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним 
разговорима (поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из 
области музичке естетике. Продубљивање самосталности при вежбању. 

• Детаљан рад на објашњавању успешног учења напамет, кроз сопствено искуство наставника 
и употреба разних техника. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања.  

Начин и реализација: Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем начина на који 
се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. Подсећати стално да кроз 
композиције треба пазити на темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан 
музички израз. Рад на орнаментима. Кроз наставниково и искуство других ученику представити 
како би изгледао наставак школовања. 



Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања и 
мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова за 
евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта организује се по 
једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна 
наступа, а на крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даља разрада на пољу тона и повезивања са техником ( скале са различтим артикулацијама и 
кроз интервале) кроз вежбе 

• Проширивање знања из орнаментације 

• Рад на микродинамици 

• Стални развој музичке фантазије 

• Упознавање кларинета као оркестарског и камерног инструмента 

• Даљи развој слушне контроле при функционисању моторног апарата 

• Даљи развој моторичких вештина.  

• Обогаћивање извођења на обои 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак рада на компликованијим вежбама за тон као и опсежна примена досадашњег 
знања у решавању техничких проблема.  

• Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања 

• Проширивање знања о музичким облицима 



• Довођење вештине читања a prima vista на ниво који задовоаљава потребе аматерског 
бављења музиком. Развијање вештине читања непознатог нотног текста. 

• Рад на ослобађању притиска при свирању било каквог тонског и техничког проблема 

• Усавршавање техничког аспекта извођења кроз познавање техничког фразирања. 

• Повезивање теоретског разумевања са извођачком праксом 

• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих композиција 

• Подстицање заинтересованости ученика да самостално компонује ктратке музичке фразе 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

ХОРНА 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Приоритет сваког наставника класичног инструмента треба да буде да ученик развије љубав 
према инструменту и мотивацију за редовно вежбање. 

• Увођење ученика у основе класичне музике (уопштено, кроз машту и причу). 

• Оспособити ученика да правилно користи и одржава инструмент 

• Правилна поставка усника 

• Зујање на уснику 

• Музичко описмењавање. У складу са тим, као и зависно од инструмента који изабере, 
ученика треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 

• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (препознавање проблема и како 
га успешно решити). 

• Поставка технике дисања 

• Савладабање основних појмова мелодике, ритма и динамике. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и 
уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких термина. На почетку 



ученик ради вежбе дисања да би формирао правилан нaчин дисања. Редовно издржавање тонова 
ради постизања што квалитетнијег и стабилнијег тона. Вежбање техничких етида да би се ученик 
оспособио за свирање скала и комада. Свира се Г дур скала кроз једну октаву..  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак развијања љубави према класичној музици и мотивације за свирањем и вежбањем 
инструмента. 

• Правилна поставка и држање инструмента, контрола тона и техника дисања, наставник треба 
веома стрпљиво да објашњава и да узме у обзир и психо-физичке предиспозиције детета. 

• Контрола амбажуре 

• Наставак рада на динамичком нијансирању као и упознавање са контролом тона током 
свирања. 

• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним 
наступима (однос према публици). 

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног 
и ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Детаљнији рад на појмовима мелодике, динамике и ритма. 

• Помоћ при одабиру и коришћењу музичке литературе, слушању музике и избору осталих 
извора за унапређење музичког образовања. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: Кроз комаде,етиде и тонске вежбе, које морају бити дуже и 
сложеније, техника се подиже на виши ниво. Обавезне су три дурске и једна молска скала у једној 
октави. Свирају се различите артикулације. Рад на оспособљавању ученика за што квалитетније и 
самостално вежбање. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 



III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даље развијање љубави према класичној музици и музицирању, како самостално тако и у 
оквиру групе ученика (камерна музика). Наставник треба да се фокусира на мање саставе 
(дуа). 

• Наставак самосталне контроле тона у току вежбања и развијање слуха за самостално 
штимовање. 

• Проширивање опсега тонова уз контролу амбажуре дисања и атака. 

• Упознавања са историјским развојем хорне 

• Постепено упознавање различитих стилова музике и даљи рад на значају и лепоти правилне 
стилске интерпретације периодичних дела. 

• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 

• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата и читања књига, 
ради изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења.  

Начин и реализација: Кроз наставниково свирање створити слику код ученика о 
квалитетном тону. Детаљан рад на синхронизацији језика са прстима. Предвиђено је свирање пет 
дурских и две молске скале у једној октави. Рад на разликовању  стилских епоха.  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. . Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Развијање слуха за самостално штимање 

• Развијање културе тона и рад на чистој интонацији 

• Рад на техничким вежбама уз контролисање моторике леве руке 



• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз 
стручну консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање са другим наставницима 
истог инструмента ради дељења искуства (како ученик и наставник, тако и наставник и 
наставник). Самосталност при вежбању са клавиром без присуства наставника. 

• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким 
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, 
вајарства, архитектуре ...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним 
разговорима (поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из 
области музичке естетике. Продубљивање самосталности при вежбању. 

• Детаљан рад на објашњавању успешног учења напамет, кроз сопствено искуство наставника 
и употреба разних техника. 

Начин и реализација: Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем начина на који 
се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. Подсећати стално да кроз 
композиције треба пазити на темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан 
музички израз. Предвиђено је свирање дурских скала до четири предзнака и молских до два 
предзнака. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања ученика. У 
току првог и другог полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна наступа, а на крају школске године 
организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Рад на контроли амбажуре,дисања,атака и интонације у новом проширеном регистру 

• Рад на савлађивању предвиђених техника свирања на хорни 

• Примењивање десне руке у корпусу 

• Самостално и прецизно штимање инструмента 

• Повезивање стеченог знања из основне музичке писмености са техничким процедурама на 
инструменту 



• Стални развој музичке фантазије 

• Упознавање хорне као камерног инструмента 

• Изграђивање сопственог критеријума 

Начин реализације: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Пажњу ученика усмерити на 
самосталну контролну интонације, чистог свирања , исправног дисања и правилне 
импостације.Упутити ученика на аналитични приступ у раду који се односи на тоналитет и 
евентуалне предзнаке. Обрадити дурске скале до пет предзнака а молске до четири са тоничним 
квитакордом и обратјима..Обавезна су два јавна наступа током године а на крају школске године 
организује се годишљи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања ученика. У 
току првог и другог полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна наступа, а на крају школске године 
организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак рада на контроли амбажуре,дисања,атака и интонације у новом проширеном 
регистру 

• Извођење технике пригушених тонова коришћењем технике десне руке 

• Рад на култури тона 

• Самостално и прецизно штимање хорне 

• Рад на интерпретацији у стилу епохе и композитора 

• Развијање комуникације са корепетитором током свирања 

• Играђивање сопствених критеријума 

• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих композиција 

• Рад на музичком бонтону 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Начин реализације: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања.Неопходно је пажњу ученика 
уссерити на самостално контролисање интонације и чисто свирање.Свирајући етиде разноврсног 
садржаја и захтева развијати правилно а адекватно вежбање.Обрадити све дурске и молске скале са 



тоничним квитакордом и обратјима. Обавезна су два јавна наступа током године а на крају школске 
године организује се годишљи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања ученика. У 
току првог и другог полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна наступа, а на крају школске године 
организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

ФАГОТ 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Приоритет сваког наставника класичног инструмента треба да буде да ученик развије љубав 
према инструменту и мотивацију за редовно вежбање. 

• Увођење ученика у основе класичне музике (уопштено, кроз машту и причу). 

• Музичко описмењавање. У складу са тим, као и зависно од инструмента који изабере, ученика 
треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 

• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (препознавање проблема и како га 
успешно решити). 

• Кроз рад одређених вежби,постизање што квалитетнијег тона,  усклађивање рада језика и 
прстију. 

• Правилна поставка усника. 

• Савлађивање основних појмова мелодике, ритма и динамике. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак развијања љубави према класичној музици и мотивације за свирањем и вежбањем 
инструмента. 

• Правилна поставка и држање инструмента, контрола тона и техника дисања, наставник треба 
веома стрпљиво да објашњава и да узме у обзир и психо-физичке предиспозиције детета. 

• Наставак рада на динамичком нијансирању као и упознавање са контролом тона током свирања. 



• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним наступима 
(однос према публици). 

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног и 
ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Детањнији рад на појмовима мелодике, динамике и ритма. 

• Помоћ при одабиру и коришћењу музичке литературе, слушању музике и избору осталих извора 
за унапређење музичког образовања. 

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даље развијање љубави према класичној музици и музицирању, како самостално тако и у оквиру 
групе ученика (камерна музика). Наставник треба да се фокусира на мање саставе (дуа). 

• Наставак самосталне контроле тона у току вежбања и развијање слуха за самостално штимовање. 

• Постепено упознавање различитих стилова музике, вежбање орнамената и трилера по законима 
специфичних стилова. Даљи рад на значају и лепоти правилне стилске интерпретације 
периодичних дела. 

• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 

• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата и читања књига, ради 
изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања и стално процењивање усвојеног знања. . Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 



• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз стручну 
консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање са другим наставницима истог инструмента 
ради дељења искуства (како ученик и наставник, тако и наставник и наставник). Самосталност при 
вежбању са клавиром без присуства наставника. 

• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије међу уметничким 
вредностима дела из разних области уметничког изражавања (књижевности, сликарства, вајарства, 
архитектуре ...), упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним разговорима 
(поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) на теме из области музичке 
естетике. Продубљивање самосталности при вежбању. 

• Детаљан рад на објашњавању успешног учења напамет, кроз сопствено искуство наставника и 
употреба разних техника. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања и 
мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова за 
евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта организује се по 
једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и програмом. Обавезна су два јавна 
наступа, а на крају школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Даља разрада на пољу тона и повезивања са техником ( скале са различтим артикулацијама и кроз 
интервале) кроз вежбе 

• Проширивање знања из орнаментације 

• Рад на микродинамици 

• Стални развој музичке фантазије 

• Упознавање кларинета као оркестарског и камерног инструмента 

• Даљи развој слушне контроле при функционисању моторног апарата 

• Даљи развој моторичких вештина.  

• Обогаћивање извођења на фаготу 



Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 

• Наставак рада на компликованијим вежбама за тон као и опсежна примена досадашњег знања у 
решавању техничких проблема.  

• Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања 

• Проширивање знања о музичким облицима 

• Довођење вештине читања a prima vista на ниво који задовоаљава потребе аматерског бављења 
музиком. Развијање вештине читања непознатог нотног текста. 

• Рад на ослобађању притиска при свирању било каквог тонског и техничког проблема 

• Усавршавање техничког аспекта извођења кроз познавање техничког фразирања. 

• Повезивање теоретског разумевања са извођачком праксом 

• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих композиција 

• Подстицање заинтересованости ученика да самостално компонује ктратке музичке фразе 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање понављања и 
вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа током 
године а на крају школске године организује се годишљи испит са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 



ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ – (кларинет, обоа, фагот, хорна, труба) 
                          

ИСХОДИ УЧЕЊА НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање: 
• Познаје карактеристике и историјат инструмента 

• Препознаје елементе нотног писма (свира нотни текст у виолинском, бас кључу, препознаје 
партитурне ознаке – знаци за понављање, основне динамичке ознаке) 

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, агогика) 

• Разуме и примењује ознаке за темпо 

Концептуално знање: 
• Разуме и примењује појмове из теорије музике (ноте, ритам, тоналитет, интервали...)  

• Препознаје основне појмове мелодике, ритма и динамике. 

Процедурално знање: 
• Примењује основне принципе правилног вежбања у самосталном раду  

• Свира научени нотни текст напамет, анализира интерпретацију композиција које свира 

• Оспособљен за јавни наступ 

Метакогнитивно знање: 
• Препознаје и примењује стечено знање( артикулација, агогика, тоналитет, динамика...) 

• Свесно и са разумевањем свира различите облике композиција (етиде, комаде, концерте ) и 
препознаје њихове стилске карактеристике 

  
НА ЗАВРШЕТАКУ ДРУГОГ НИВОА 

Чињенично знање: 
• Примењује знање основних музичких елемената (ритам, грифови, артикулација, агогика, 
интонација) 

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 

• Познаје основне карактеристике музичких епоха 

• Може да свира у оркестру или малом камерном саставу 



Концептуално знање: 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 

• Аналитички размишља и износи своја запажања 

• Разуме и примењује знања из области теорије музике  

Процедурално знање: 
• Разуме и примењује моторичке вештине 

• Репродукује композиције од почетка до краја 

• Самостално уочава и решава музичке и техничке захтеве  

• Способан за  самостални јавни наступ  

Метакогнитивно знање: 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 

• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу музичког дела (етиде, 
комада, концерта...) 

• Има развијену самосталну музичку фантазију и естетику 

• Способан да сам проба (вежба)  са клавиром, без присуства наставника 

УДАРАЉКЕ 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Увођење ученика у основе  музике (уопштено, кроз машту и причу) 
• Почетак музичког описмењавања као важан корак увођења ученика у музички свет. 
• Оспособљавање ученика да правилно користи и одржава инструмент. 
• Оспособљавање за правилно вежбање (фокусирање на проблем и успешно решавање). 
• Почетак рада на правилној поставци гарда, палица и тела. 
• Кроз рад одређених техничких вежби постепено упознавање са основним ритмичким 
вредностима. 

• Оспособљавање ученика да самостало свира кратке етиде и комаде. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и 
уметничким могућностима ученика тежи се  ка томе да се ученику у овом периоду правилно 
постави гард као главни ослонац за даљи технички прогрес. Такође се велика пажња посвећује 



основној координацији и техникама развијања мелодије и ритма на добошу, тимпанима и 
мелодијским удараљкама. Поред тога, кроз вежбе и комаде, у зависности од могућности ученика, 
учимо и примењујемо основне ритмичке вредности. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даље увођење ученика у свет музике. 
• Наставак музичког описмењавања кроз мало сложеније етиде и комаде.  
• Рад на основним рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Развијање односа према вежбању. 
• Планирање вежбања уз помоћ наставника. 
• Писање распореда руку уз помоћ наставника. 
• Савлађивање основних појмова ритма и динамике.  
• Помоћ при коришћењу музичке литературе и слушања музике. 
• Даљи рад на оспособљавању ученика у ситуацијама јавног наступа. 

Начин и реализација: Кроз примену сложенијих етида и комада, настоји се да ученик 
савлада нове ритмичке фигуре и основне елементе динамичког нијансирања у музици. И даље је 
највећи фокус на издради правилног гарда, држања палица и правилним седењем и стајањем за 
инструментом. Почетни кораци у упознавању фразирања и артикулације и њиховој примени у 
музици. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак развијања љубави према музици и мотивација за свирањем и вежбањем 
инструмента. 

• Наставак техничког и ритмичког прогреса ученика, према његовим психо-физичким 
могућностима  

• Рад на основним рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Рад на самосталном планирању вежбања. 
• Писање сложенијих распореда руку самостално или уз помоћ наставника. 
• Рад на контроли квалитета тона на ударачким инструментима. 
•  Оспособљавање за правилно вежбање (фокусирање на проблем и успешно решавање). 
• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања на јавним 
наступима (однос према публици). 



• Подстицање ученика на јавно наступање. Обавезна су два јавна наступа током школске 
године. 

Начин и реализација: Даљи технички прогрес: наставак рада на гарду уз посебно обраћање 
пажње на квалитет тона ударачких ихструмената. Подстичемо ученика да редовним и правилним 
вежбањем технике повећава своје техничке перформансе. У складу са могућностима ученика 
настављамо са учењем и применом нових ритмичких фигура и динамике.  

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даље развијање љубави према музици и музицирању, како самостално тако и у оквиру 
оркестра.  

• Рад на рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Наставак рада на различитим ритмичким нијансама као и рада на правилном и 
комплекснијем коришћењу ударца из зглоба.  

• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и правилног 
и ефективног коришћења времена за вежбање. 

• Рад на основним рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Развој технике засноване на одбитку кроз различите ритмове као и комплекснија употреба 
ритмова. 

• Интезивни рад на осамостаљивању ученика за вежбање и јавно свирање. 

Начин и реализација: У складу са могућностима ученика радимо на развијању техничких и 
тонских способности. Радимо на одбитку и његовој примени у обрађеним рудиментима.  Ученика 
мотивишемо да изрази своју музикалност и креативност, као и да налази своје начине за 
превазилажење проблема у вежбању и свирању. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на сопственој креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања као и 
правилног и ефективног коришћења времена за вежбање.  

• Даљи рад на конторли тона ударачких инструмената. 
• Рад на комплекснијим динамичким нијансирањима. 
• Оспособљавање ученика да самостално прати свој развој. 



• Рад на рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Даљи развој технике засноване на одбитку кроз комплексније употребе ритмова. 
• Упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата, ради изградње 
целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења. 

Начин и реализација: Наставак рада на  одбитку и примени у нотном материјалу. Ученике 
мотивишемо да слушају себе и да се на тај начин коригују, напредују и осмишљају своје вежбање. 
Такође упућујемо ученике на посећивање концерата и слушања музике као јако битан део 
напредовања и развоја у музици. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање понављања 
и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају 
школске године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на техничком напретку, рад на комплекснијим ритмовима. 
• Даљи рад на динамичком нијансирању.  
• Рад на рудиментима у зависности од способности ученика. 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, кроз организацију 
мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у улогу предавача (подела искустава са 
вршњацима). 

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских проблема, уз 
стручну консултацију и надзор наставника. Самосталност при вежбању са клавиром без 
присуства наставника. 

• И даље, упућивање ученика на посећивање квалитетних и едукативних концерата ради 
изградње целокупне уметничке личности и развијања самосталног мишљења. 

Начин и реализација: Даљи технички прогрес кроз наставак рада на рудиментима, 
квалитету тона и брзини. Рад на компликованијим ритмичким фигурама са сталним променама 
метра. Даљи напредак на инструментима поготово у тонском сегменту и примена кроз етиде и 
комаде. Кроз цео процес учења ђаке охрабрујемо да испоље своју музикалност кроз примену 
динамике, ритма и артикулације и на тај начин нађу задовољство у музици и развију љубав према 
њој. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања и 
мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова за 
евентуалан наставак музичког школовања. Обавезна су два јавна наступа, а на крају школске 
године организује се годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

ИСХОДИ УЧЕЊА  



НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање: 

• Познаје карактеристике ударачких инструмената 

• Препознаје основне ритмичке елементе нотног писма (свира ритмичке комбинације у 
различитим метрима на добошу, препознаје нотне ознаке – знаци за понављање, основне 
динамичке ознаке) 

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, агогика) 

• Разуме и примењује основе координације 

Концептуално знање: 

• Разуме и примењује појмове из теорије музике (ноте, ритам, тоналитет, интервали...)  

• Препознаје основне појмове, ритма и динамике. 

Процедурално знање: 

• Примењује основне принципе правилног вежбања у самосталном раду  

• Свира научени нотни текст, анализира интерпретацију композиција које свира 

• Оспособљен за јавни наступ 

Метакогнитивно знање: 

• Препознаје и примењује стечено знање( артикулација, ритам, динамика...) 

• Свесно и са разумевањем свира различите облике композиција (етиде, комаде). 

НА ЗАВРШЕТАКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање: 

• Примењује знање основних музичких елемената (ритам, артикулација, агогика, распоред 
руку) 

• Разуме и примењује већину елемената музичке интерпретације 



• Освешћен однос према боји тона иструмента 

• Може да свира у оркестру или малом камерном саставу 

Концептуално знање: 

• Разуме и примењује основне ударачке стилске карактеристике у свирању  

• Аналитички размишља и износи своја запажања 

• Разуме и примењује знања из области теорије музике  

Процедурално знање: 

• Разуме и примењује моторичке вештине 

• Репродукује композиције од почетка до краја 

• Самостално уочава и решава музичке и техничке захтеве  

• Способан за  самостални јавни наступ  

Метакогнитивно знање: 

• Свестан је начина меморисања нотног текста и техника вежбања 

• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу музичког дела (етиде, 
комада, концерта...) 

• Има развијену самосталну музичку фантазију и естетику 

• Способан да сам проба (вежба)  са клавиром, без присуства наставника 




