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

остваривање образовно васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални, 

лични, друштвени и физички развој ученика. Школски програм се ради на нивоу 

школе и осигурава усмереност на децу и њихово учење.  

         Музичка школа „Даворин Јенко“ прилагођава свој школски програм 

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

ресурсима школе, као и локалним захтевима и потребама. Рад на школском 

програму и његово усавршавање имају за циљ да обезбеде вредност и трајност 

стечених знања, вештина и вредности које ученик стекне током школовања. 

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

у васпитно-образовним и културним програмима и дешавањима локалне 

заједнице. 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

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

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 

Музичка школа „Даворин Јенко“ има два одсека за редовне ученике, ВОКАЛНО- 



ИНСТРУМЕНТАЛНИ и ТЕОРЕТСКИ одсек. 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 ИЗВОЋАЧ – класичне музике 

Одсек: ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 

Инструменти: 

• клавир 

• виолина 

• виола 

• виолончело 

• контрабас 

• хармоника 

• гитара 

• флаута 

• обоа 

• кларинет 

• фагот 

• труба 

• хорна 

• соло певање 

• удараљке            

2. МУЗИЧКИ САРАДНИК – теоретичар 

Одсек: ТЕОРЕТСКИ 



ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ 

I РАЗРЕД 

II РАЗРЕД 

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет (инструмент или соло 
певање) 

Српски језик

Солфеђо Енглески језик

Теорија музике Италијански језик

Музички инструменти Историја

Камерна музика Биологија

Оркестар/Хор Информатика

Читање с листа Физика

Упоредни клавир Физичко васпитање

Корепетиција за клавиристе и оргуљаше Грађанско васпитање/Веронаука

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет (инструмент или соло 
певање)

Српски језик

Солфеђо Енглески језик

Камерна музика Италијански језик

Оркестар/Хор Информатика

Читање с листа Историја

Упоредни клавир Социологија

Корепетиција за клавиристе и оргуљаше Физичко васпитање



III РАЗРЕД 

IV РАЗРЕД 

Музички облици Грађанско васпитање/Веронаука

Хармонија

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет (инструмент или соло 
певање)

Српски језик

Солфеђо Енглески језик

Камерна музика Италијански језик

Оркестар/Хор Информатика

Читање с листа Историја

Упоредни клавир Психологија

Корепетиција за клавиристе и оргуљаше Физичко васпитање

Музички облици Грађанско васпитање/Веронаука

Хармонија

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Вокални контрапункт

Етномузикологија



ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУЗИЧКИ САРАДНИК 

I РАЗРЕД 

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет (инструмент или соло-
певање)

Српски језик

Солфеђо Енглески језик

Камерна музика Италијански језик

Оркестар/Хор Информатика

Читање с листа Филозофија

Упоредни клавир Физичко васпитање

Музички облици Грађанско васпитање/Веронаука

Хармонија

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Инструментални контрапункт

Етномузикологија

Национална историја музике



II РАЗРЕД 

III РАЗРЕД 

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет – солфеђо Српски језик

Теорија музике Енглески језик

Музички инструменти Италијански језик

Клавир Историја

Хор Биологија

Информатика

Физика

Физичко васпитање

Грађанско васпитање/Веронаука

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет – солфеђо Српски језик

Хор Енглески језик

Клавир Италијански језик

Музички облици Информатика

Хармонија Историја

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Социологија

Свирање хорских партитура Физичко васпитање

Дечији оркестар Грађанско васпитање/Веронаука

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет – солфеђо Српски језик

Хор Енглески језик

Клавир Италијански језик

Музички облици Информатика



IV РАЗРЕД 

Хармонија Историја

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Психологија

Свирање хорских партитура Физичко васпитање

Етномузикологија Грађанско васпитање/Веронаука

Дириговање

Вокални контрапункт

Дечији оркестар

Стручни предмети Опште-образовни предмети

Главни предмет – солфеђо Српски језик

Хор Енглески језик

Клавир Италијански језик

Музички облици Информатика

Хармонија Филозофија

Историја музике са упознавањем музичке 
литературе

Физичко васпитање

Свирање хорских партитура Грађанско васпитање/Веронаука

Етномузикологија

Дириговање

Аудио-визуелна техника

Увод у компонованње

Инструментални контрапункт

Национална историја музике

Дечији оркестар



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА И ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА  

 

У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна. Час траје 45 минута.  

Специфичност музичког образовања је управо у томе што је вид наставе прилагођен 

предметима и захтевима које они постављају. Тако за учење свирања инструмента ученик 

похађа часове индивидуалне наставе, на којима испољава и развија сопствене уметничке 

потенцијале и интересовања. На часовима групне и индивидуалне наставе ученици раде 

ефикасно са другима као чланови тима, у случају музичке школе – камерне групе или 

оркестра. Такође, ученици музичких школа обавезни су да током године учествују на јавним 

наступима, на којима показују стечено знање и вештине. Наступи могу бити интерни часови 

(часови ученика једне класе), јавни часови (часови ученика читавог одсека) и концерти. 

Учешћа на наступима су такође индивидуална или групна, што ученицима омогућује 

различита искуства корисна за њихово даље уметничко ангажовање. Један од циљева 

школског програма је и да подстакне ученике да учествују на такмичењима различитих 

дисциплина, као и да посећују кампове, радионице и мастер класове, на којима ће показати 

своје умеће и стећи нова знања. 

Подела према предметима је следећа: 



 

1. Индивидуална настава: Главни предмет, Упоредни клавир, Клавир 

  

2. У групама од 2 ученика: Читање с листа, Корепетиција – за клавиристе и оргуљаше, 

Свирање хорских партитура 

 

3. У групама од 3 ученика: Камерна музика 

 

4. У групама од 8 ученика: Главни предмет – солфеђо, Солфеђо за вокално инструментални 

одсек, Теорија музике, Хармонија, Музички облици, Контрапункт, Дириговање, Увод у 

компоновање 

 

5. У групама од 15 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе, 

Национална историја музике, Етномузикологија, Музички инструменти 

 

6. У групама до 60 ученика: Оркестар/Хор 

7. ООН- настава у оквиру одељења 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК 

Стручни предмети
I разред II разред III разред IV разред

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

1. Главни предмет (инструмент 
или соло-певање)

3 3 3 3

2. Солфеђо 2 2 2 2

3. Теорија музике 1

4. Музички инструменти 1

5. Камерна музика 1 1 2 2

6. Оркестар-хор 2 2 2 2



7. Читање с листа 1 1 1 1

8. Упоредни клавир

9. Корепетиција за клавиристе и 
оргуљаше

1 1 1 1

10. Музички облици 1 1 2

11. Хармонија 3 2 2

12. И с т о р и ј а м у з и к е с а 
у п о з н а в а њ е м м у з и ч к е 
литературе

1 3 2

13. Контрапункт 2 2

14. Етномузикологија 1 1

15. Национална историја музике 1 1

Опште-образовни предмети
I разред II разред III разред IV разред

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

1. Српски језик 3 3 3 3

2. Енглески језик 2 2 2 2

3. Италијански језик 2 2 2 2

4. Историја 2 2 1

5. Биологија 2

6. Информатика 2 2 2 2

7. Физика 2

8. Психологија 2

9. Социологија 2

10. Филозофија 2

11. Физичко васпитање 2 2 2 2

12. Грађанско васпитање/Веронаука 1 1 1 1



ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 

Стручни предмети
I разред II разред III разред IV разред

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

1. Главни предмет - солфеђо 3 3 3 3

2. Теорија музике 1

3. Музички инструменти 1

4. Клавир 2 2 2 2

5. Хор 2 2 2 2

6. Музички облици 1 1 2

7. Хармонија 3 2 2

8. И с т о р и ј а м у з и к е с а 
у п о з н а в а њ е м м у з и ч к е 
литературе

1 3 2

9. Контрапункт 1 1 1 1

10. Етномузикологија 1 1 2

11. Национална историја музике 3 2 2

12. Аудио-визуелна техника 1 3 2

13. Увод у компоновање 2 2

14. Дириговање 1 1

15. Свирање хорских партитура 1 1

Опште-образовни предмети
I разред II разред III разред IV разред

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

Ч а с о в а 
недељно

1. Српски језик 3 3 3 3

2. Енглески језик 2 2 2 2

3. Италијански језик 2 2 2 2



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

по предметима 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

I РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Унапређивање нотног писма и разумевање нотног текста; повезивање 

савладаних појединачних области теорије музике  у јединствену сазнајну целину, 

употребљиву за даље музичко школовање; сагледавање теорије музике као значајне олакшице 

за извођачку праксу; усавршавање на савладавању елемената за будућу анализу музичког 

дела. 

 Осим циљева, истичу се и задаци теорије музике, помоћу којих ученици усвајају и 

проширују знања о нотном писму и нотном тексту, развијају способност повезивања 

појединих области теорије музике. Такође, развијају способност за истраживање музичког 

садржаја, као и способност корелације теорије музике и осталих предмета. 

      Ваља увек имати на уму да је т е о р и ј а музике, у ствари, у највећој мери п р а к т и ч а н 

предмет и да пре свега као такав има свој смисао и вредност, чинећи основу за изучавање 

других, сложенијих музичко-теоријских дисциплина, за солфеђо, и за свакојако практично 

музицирање. Зато и настава овог предмета треба да се тек у нужној мери бави начелним 

4. Историја 2 2 1

5. Биологија 2

6. Информатика 2 2 2 2

7. Физика 2

8. Психологија 2

9. Социологија 2

10. Филозофија 2

11. Физичко васпитање 2 2 2 2

12. Грађанско васпитање/Веронаука 1 1 1 1



тумачењима и систематизацијом у чему ученике треба превасходно упутити на уџбенике, а 

далеко већу пажњу посвети практичним вежбама, усменим и писменим (увек са ослонцем на 

реалан звук), кроз које ће се поуздано овладати пре свега интервалима, лествицама и 

акордима, али такође и свим елементима музичке писмености, неопходним за сваког 

школованог музичара. 

Захтеви на годишњем испиту 

Писмени испит: Тест из теорије 

Усмени испит: Три питања из пређеног градива. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

I РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Кроз непосредан контакт са инструментима и демонстрацијом 

инструмената од стране наставника инструменталне наставе (или ученика завршних разреда 

вокално-инструменталног одсека) ученике треба упознати са изгледом, техничким 

каратеристикама и звучним могућностима инструмената. Тежиште у приказивању 

инструмената треба ставити на главне представнике своје врсте и оне који у савременој 

пракси имају најистакнутију улогу и најзначајнију литературу (виолина, виолончело, харфа, 

клавир, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, оргуље, тимпани); остале 

приказати превасходно у порећењу са њима, као варијанте.   

         Изучавање предмета музички инструменти подразумева, пре свега, познавање 

инструмената кроз њихову примену у музичкој литератури. Слушањем одабраних 

композиција и одређених делова из оркестарске литературе, потребно је развијати 

способност ученика да препознају оркестарске групе и појединачне инструменте. С обзиром 

на то да је вокална музика настала пре инструменталне, ученицима је омогућено да сагледају 

претече данашњих инструмената. Ученицима ће бити омогућено и да сагледају, кроз 



слушање музике, развој инструменталне музике од њеног стварања до данас, кроз примере 

како инструменталне, тако и вокално – инструменталне музике. 

 Сврха оваквог начина рада омогућава ученицима стицање знање о музичким 

инструментима, али и стицање опште музичке културе, ширег и ужег спектра. 

Захтеви 

Проблеме нотације, кључева, транспозиција, као и упознавање специфичних извођачких 

упутстава и термина, треба обрадити кроз писмене  и усмене вежбе, евентуално домаће 

задатке, а такоће анализом партитура и појединих инструменталних деоница у литератури. 

Посета јавним часовима у школи, као и евентуалним концертима, посебно оркестарским, 

такође треба да помогне успешније усвајање градива. 

ХАРМОНИЈА 

II РАЗРЕД  (3 часа недељно, 105 часова годишње) 

III РАЗРЕД   (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

IV РАЗРЕД  (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

 Циљеви и задаци: Стварање звучних представа код ученика и то кроз опажање 

акордских веза, као и анализу саме музичке грађе. Изучавање предмета хармонија омогућава 

да ученик усвоји основне законитости и логику хармонског језика и развије хармонски слух. 

Поред тога, важан чинилац у савлађивању програма огледа се и кроз афективну праксу која 

подразумева: технике писања задатака (хармонизацију баса и сопрана), као и технику 

свирања већ израђених задатака (вокално-инструментални одсек) или самосталног свирања 

задатака на задати бас или сопран (теоријски одсек).  

 Применом метода опажања хармонских боја, затим практичног везивања акорада, 

метод звучног оживљавања строгог хармонског става, као и метод историјске анализе 

(анализом тоналног и хармонског плана и слушањем одговарајућих примера из музичке 

литературе) ученицима се омогућава савладавање акордских веза, потом опажања промена 



тоналних центара, као и препознавање различитих хармонских стилова. Настава хармоније 

не сме да се ограничи само на теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од 

почетка треба настојати да се ученик оспособи да свесно анализира хармонски став. При том 

је веома важно да свака теоријска поставка буде оживљена звуком и примерима из 

литературе; свака новообрађена акордска веза треба да буде одсвирана више пута и пажљиво 

одслушана. 

Захтеви 

У сваком разреду су предвићена по два писмена задатка, односно по један у сваком 

полугодишту, у трајању од два школска часа. Као важан сегмент провере нивоа у 

савлађивању програма, поред свакодневног пропитивања ученика током године, издвајају се 

годишње смотре, као и законом прописани годишњи испити, а све у циљу уочавања успеха 

или, пак, основних пропуста у раду ученика, али и професора. 

Захтеви на годишњем испиту за трећи разред 

Писмени испит: 

а) хармонизација задатог сопрана; 

б) хармонизација обележеног баса.  

Усмени испит: 

а) два питања из пређеног градива; 

б) свирање на клавиру једне непосредне дијатонске модулације и једноставнијег генералбаса. 

КОНТРАПУНКТ 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Сагледавање историјског развоја контрапункта, оспособљавање рада на 

вокалном и инструменталном контрапункту, као и упознавање са барокном инструменталном 

полифонијом. 

 Да би се карактер ренесансне полифоније приближио ученицима, неопходно је на 

почетку (уз методску јединицу „основи вокалног контрапункта") користити звучне 

илустрације – преслушати одломак мисе и бар један мотет Палестрине. Преслушавање 

одговарајуће литературе ваља спроводити и касније, нарочито приликом обраде третмана 



текста, вишегласног става и вокалних полифоних облика (мотет). Истом циљу допринеће и 

певање задатака израђених на часу, што је необично важно и за развој полифоног слуха. 

         Барокна полифонија је ученицима ближа, с обзиром на то да је слушају и свирају од 

почетка свога музичког образовања. Ипак, и овде ће звучне илустрације допринети бољем 

увиду у стилске особености барокне музике и пружити поузданију основу за практичан рад, а 

и за аналитичко сагледавање. 

         Обрада градива барокне полифоније захтева доста еластичности. И овде практичан рад 

започиње од израде другог гласа на задати (својеврстан) кантус фирмус, за чиме следи 

самостално писање двогласа, потом и трогласа – преко задатог хармонског плана и 

хармонског ритма, са задатим почецима гласова или без њих, па све до израде одговарајућих 

полифоних облика 

Захтеви 

У оба разреда треба предвидети израду по једног писменог задатка у сваком полугодишту, у 

трајању од два школска часа. 

Захтеви на годишњем испиту за трећи разред 

Писмени испит: израда једног одсека трогласног мотета на задати текст. 

Усмени испит: 

а) два питања из пређеног градива; 

б) анализа једног мотета - у основним потезима. 

Захтеви на годишњем испиту за четврти разред 

Писмени испит: израда експозиције трогласне фуге на задату тему, са тоналним одговором, 

без великог мећустава. 

Усмени испит: 

а) два питања из пређеног градива; 

б) анализа једноставније трогласне или четворогласне фуге Ј. С. Баха. 

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 

II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Упознавање елемената музичких облика, упознавање форми музичких 

облика и усавршавање способности анализе форми музичких облика.  



 Задаци поменутог предмета заснивају се на раду на способностима разликовања 

елемената музичких облика, развијању способности самосталне анализе соло песме, ронда, 

варијација, свите, сонате, концерта, као и раду на анализи облика вокално-инструменталних 

форми. Највише часова је предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као 

кључних, које чине основу многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. 

Разуме се да и аналитички рад , из тих разлога, треба да се на тим облицима највише задржи. 

У вези с анализом – не само ових облика – посебно ваља нагласити потребу звучног приказа 

сваког анализираног примера, а никако не само његове визуелне, апстрактне анализе. 

         Да би ученици усвојили одређене појмове и схватили њихову узајамну повезаност, да би 

им се олакшао приступ у анализи мањих и већих целина, као и сложенијих облика, 

неопходно је обратити пажњу на редослед и флексибилност у излагању градива појединих 

методских јединица. 

         Полазак од реченице и периода, као елемента музичког облика, а тек потом изучавање 

њихових структуралних односно тематских елемената – двотакта и мотива, предлаже се зато 

што су ученицима реченица и период најближе и најлакше обухватне формалне целине, 

познате било кроз свирање музичке литературе, или кроз рад на хармонији, чији се задаци 

углавном и постављају као реченице и периодичне целине, почев од учења каденце и по- 

лукаденце. Пожељно је, мећутим, да се посебна пажња посвети управо микроструктури 

облика, јер њено темељно разумевање и аналитичко упознавање има пресудан значај за даље 

успешно сналажење и у сложенијим формалним целинама. 

Захтеви 

Усмено испитивање пређеног градива и анализа изабраних композиција. 

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

II РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

III РАЗРЕД (3 часа недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Оспособљавање ученика за разликовање различитих музичких 

карактеристика у односу на временску динстанцу. Подстицање ученика да успоставе везу са 

осталим музичким предметима. Развој и усавршавање на познавању музичке литературе. 

       На часовима историје музике ученици треба да упознају различите стилске епохе и да 

стекну способност за класификовањем и препознавањем дела различитих епоха. Такође, циљ 



је да на часовима историје музике ученици унапреде знања о стваралаштву истакнутих 

композитора сваке епохе. Поред биографије, стваралаштва и активности водећих музичара 

прошлости, ученике треба упознати са духом времена сваке епохе понаособ. Овим 

предметом потребно је развити љубав према музици, интересовање за посету концерата, 

активно слушање музике преко различитих средстава.  

      Наставна грађа систематизована је по историјско-стилским целинама у циљу стицања 

што ширег општемузичког образовања ученика као и повезивања овог предмета са осталим 

стручним (музички облици, хармонија, контрапункт) као и шире стручним предметима 

(историја књижевности, историја, историја уметности). Свака већа јединица из градива мора 

бити пропраћена звучним, тј. слушним примерима, док највећи ствараоци морају бити и 

слушно и аналитички обрађени. У ту сврху треба увек бирати најпопуларнија дела, деци 

доступна и једноставна за памћење. Неопходно је што више ученике ангажовати приликом 

слушања музике, користећи партитуре, ноте, ликовне или филмске, видео прилоге. 

Захтеви 

Ученици се током године пропитују усменим и писменим путем. За поједине области могуће 

је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес мишљења, 

повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања. Пожељни су и 

слушни тестови, са примерима који су обрађивани на часу. 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Оспособљавање на разликовању различитих музичких карактеристика у 

односу на временску динстанцу и подстицање корелације са осталим музичким преметима. 

Сагледавање стваралаштва истакнутих домаћих композитора сваке епохе и упознавање  

музичке литературе. Рад на разликовању различитих музичких карактеристика у односу на 

временску дистанцу. 



         Обиман програм неопходно је реализовати уз звучне примере, које бира наставник међу 

понуђеним из Наставног плана и програма. Сва расположива литература треба да послужи и 

да се користи, како би мањи део часа представљао изношење биографских и др. 

информација, а већи „озвучење" материје. Потребно је студиозније и дуже задржавање на 

делима највећих стваралаца која треба обрадити кроз анализу и приказ целокупног рада; нпр 

Мокрањац: Руковети или Коњовић: музичке драме. Подразумева се корелација са општом 

историјом музике, историјом уметности и историјом књижевности. Уколико је могуће, 

користити видео снимке и друге врсте презентације савремене музике (телевизијске емисије), 

посете фестивалима савремене музике, концертима. 

Захтеви 

Начин проверавања градива треба да буде разноврстан – поред наративног, до дијалошке 

методе, система тестирања, до семинарских радова који би поједину материју продубили са 

више аспеката – аналитичког, историјског и сл. 

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА 

III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Упознавање ученика са развојем етномузикологије и са правилном 

употребом тремина фолклор, музички фолклор, етномузикологија. Развијање способности за 

разликовање звучних карактеристика вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне 

традиционалне музике. Развијање способности разликовања и уочавања карактеристика 

српске традиционалне музике као и карактерстика музике осталих Балканских народа. 

         Водећи рачуна о структури градива из етномузикологије, која у многоме за ученике 

представља потпуно нови предмет, важно је максимално приближити материју ученицима. 

Припрема обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања литературе 

(старијих издања, али и нових публикација), избора адекватне дискографије, израде 

powerpoint презентације. Посебно је важно обучити ученике да разликују традиционалну 

музику од осталих видова употребе традиционлне музике у данашње време.  

Захтеви на годишњем испиту за трећи разред 

Усмени испит са три питања из пређеног градива. 

Захтеви на годишњем испиту за четврти разред 



Усмени испит са два питања из пређеног градива и једном мелопоетском анализом народне 

песме. 

СОЛФЕЂО ЗА СВЕ ОДСЕКЕ СЕМ ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА 

I, II, III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Систематизација усвојеног знања и стицање новог у функцији схватања, 

перцепције и рецепције музике. Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање, 

извођење и тумачање музике. Континуирани развој музикалности и музичке писмености. 

Корелација и интеракција садржаја рада на настави солфеђа са садржајима на настави 

инструмента, камерне музике, хора или оркестра и свим другим видовима теоретске наставе. 

    Рад на унапређивању способност разумевања музичког садржаја, на интерпретацији, 

памћењу и записивању музичког текста и на праћењу латентне хармоније у инструктивним 

примерима и примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе. Рад на 

унапређивању корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске наставе, као и настави 

инструмента, камерне музике, хора, оркестра. 

         Захтеви 

Захтев који се поставља вокално-инструменталним извоћачима конципиран је тако да 

омогућава ученицима продужавање школовања на свим одсецима факултетске наставе, што, 

уосталом, потврђују и испитни захтеви у IV разреду и захтеви за проверу испуњености 

услова на факултетима у нашој земљи (и у иностранству). 

I разред: 

Децембар – смотра 

Јун – смотра 

II разред: 

Децембар – смотра 

Јун – испит, према захтевима плана и програма. 

III разред: 

Децембар – смотра 

Јун – смотра 

IV разред: 



Децембар – смотра 

Мај – испит према захтевима плана и програма. 

ХОР 

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

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Оспособљавање ученика за групно музицирање и усаглашавање 

индивидуалног извођења са захтевима певања у групи. Усавршавање интонације и 

артикулације свих ученика у свим видовима групног музицирања. Развијање перцепције 

слушања осталих чланова у групи и рад на унапређивању способности за савладавање тежих 

композиција хорске литературе. 

         Рад на усаглашавању индивидуалног извођења са групним музицирањем и на 

оспособљавању усаглашавања интонације и артикулације са осталим члановима хора. 

Усавршавање вокалне технике, правилног дисања и импостације. Смисао за чистоту 

интонације, прецизан ритам, музичку фразу, хармонију, полифонију, агогичко и динамичко 

нијансирање развијати не само интерпретацијом појединих дела већ и техничким вежбама. 

Зајдничким слушањем и колективним музицирањем инсистирати на тимском раду и 

јединству ансамбла. Упознавати ученике са домаћом и страном хорском литературом и 

оспособљавати их за наступе, као професионалне певаче, на концертима. 

         Хор се формира од ученика сва четири разреда па је и програм јединствен, само се 

разликује годишњи фонд часова. 

Захтеви 

У току школске године требало би приредити најмање два наступа. Заједно са наступима у 

оцену хора треба подједнако уврстити присуство и ангажман ученика на пробама. За овакву 

врсту провере је најзгодније певање у квартету или квинтету, у зависности од састава хора и 

композиције која се изводи. 

ОРКЕСТАР 

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



IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Развијање способности ученика за групно музицирање. Усавршавање 

способности да се индивидуално извођење подреди потребама групног. Усавршавање 

способности за усаглашавањем интонације и артикулације свих ученика у свим видовима 

групног музицирања. На часовима оркестра ученици развијају перцепцију слушања осталих 

чланова и жељу за радом у групном музицирању. 

      У циљу увећања мотивисаности ученика за заједничко, односно оркестарског 

музицирање, а самим тим и подизању квалитета наставе оркестра, практиковаће се  

укључивање бивших ученика школе у рад оркестра, чиме се употпуњује састав оркестра и 

пружа могућност ученицима да, кроз извођење сложенијих оркестарских композиција и 

композиција за симфонијски оркестар, стекну потребно искуство за даљи професионални 

развој. Такође, у истом циљу, неговаће се сарадња са другим, школским, односно, 

омладинским оркестрима из земље и иностранства,  настава у оквиру оркестарских кампова 

и концертне активности. 

Захтеви 

Највећи број ученика који се из редова средње школе определи за професионално бављење 

музиком свира у оркестрима, стога значај часова оркестра мора бити јасан не само диригенту 

и ученицима већ и њиховим професорима главног предмета. Провера знања се може 

реализовати кроз свирање композиције у квартету, квинтету итд. у зависности од састава 

оркестра. 

СОЛФЕЂО ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Разумевање садржаја музике и оспособљавање за опажање, извођење и 

тумачење музике. Континуирани развој музикалности и музичке писмености. Корелација и 

интеракција садржаја рада на настави солфеђа са садржајима на настави хора и свим другим 

видовима теоретске наставе. Развој музикалности и музичке писмености и поставке основа 



за даљи рад на изучавању теоријских дисциплина у настави музике, хармоније, анализе 

музичког облика, контрапункта, аранжирања, компоновања. Рад на способности разумевања 

музичког садржаја, као и на интерпретацији, памћењу и записивању музичког текста. Рад на 

праћењу латентне хармоније у инструктивним примерима и примерима из уметничке 

инструменталне и вокалне литературе.  

         Развијање функционалног начина мишљења, музичке меморије и апсолутног праћења 

нотног записа, затим развијање способности записивања музичког текста и тока са свим 

елементима за правилно извођење. Рад на корелацији и интеракцији са садржајем рада 

теоретске наставе. 

         Настава солфеђа треба да обезбеди развој музичког слуха и музичке писмености 

синхронизацијом процеса опажања и репродукције. Самим тим, методологија и садржаји 

програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу слушног музичког садржаја и, 

супротно, замишљање звука (гласом и на свом инструменту) на основу увида у нотни текст. 

Једино тако инструменталисти могу чути у себи оно што треба да одсвирају, а теоретичари да 

буду припремљени за савлађивање свих теоријских дисциплина. 

Захтеви 

I  разред: 

Децембар – смотра 

Јун – испит,према захтевима плана и програма. 

II разред: 

Децембар - смотра 

Јун – испит,према захтевима Плана и програма. 

III разред: 

Децембар – смотра 

Јун – испит према захтевима Плана и програма. 

IV разред 

Децембар – смотра 

Јун – матурски испит,према захтевима Плана и програма. 

СВИРАЊЕ ХОРСКИХ ПАРТИТУРА 

II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 



Циљеви и задаци: Оспособљавање ученика да правилно схвате и визуелно усвоје партитуру, 

као и да је успешно одсвирају. Развој извођачке технике и развој способности ученика за 

повезивање овог предмета са предметом дириговање. Рад на стицању знања о постојећој 

хорској литератури. Решавајући техничке проблеме свирања хорских партитура на клавиру, 

ученике уводити у свеобухватну анализу партитуре, припремајући их за наставу дириговања. 

Слушањем и анализирањем (уз партитуру) интерпретације познатих диригената и хорова, 

ученике упознати са хорском литературом.    

Захтеви 

Овај предмет обухвата свирање хорских партитура из литературе домаћих и страних аутора 

различитих стилова и периода и то: 

- двогласни и трогласни дечји и женски хорови у једном и два нотна система; 

- четворогласни женски и мушки хорови у два нотна система; 

- трогласни дечји и женски хорови у два нотна система; 

- трогласни дечји и женско хорови у три нотна система; 

- четворогласни хорови са три нотна система; 

- четворогласни женски, мушки и мешовити хорови са четири нотна система. 

Способнији ученици партитуру треба да одсвирају на часу с листа. 

Обавезни мимимум програма: 15 композиција у II и 10 у III разреду. 

ДИРИГОВАЊЕ 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Развој способности ученика за рад са камерним ансмаблима, хоровима, 

оркестрима. Развој способности ученика за повезивање овог предмета са осталим 

предметима на теоретском одсеку. Рад на развијању способности ученика за рад са камерним 

ансамблима, хоровима, оркестрима. Упознавање са основним законитостима дириговања и са 

историјским развојем технике дириговања. Упознавање са улогом и значајем диригента као 

вође и правилима која владају у ансамблу. Савладавање различитих стилова дириговања у 

хору и оркестру – њихове сличности и разлике. 

       Циљ је савладавањем диригентске технике упознавати хорску и оркестарску литературу. 



Обрађујући различите и многобројне техничке проблеме упознавати се са елементима 

интерпретације као што су форма, слог, темпо, динамика, фразирање, ритам, агогика и др. 

Неговати и развијати праксу да ученици у раду са ансамблима (групом певача, гудачким 

квартетом и другим саставима) реализују стечене вештине и знање из дириговања у 

непосредном раду са „живим“ звуком.  

         Савладавање технике дириговања у почетној фази рада представља најважнији сегмент. 

Почиње се од диригентског става, односно почетне позиције. Вежба се у оном ставу у коме се 

у стварности и наступа. Правилно савладани почетни став представља главни предуслов за 

даље успешно савлађивање сложенијих задатака. Овоме се мора посветити пуна пажња јер су 

касније измене већ усвојеног погрешног става мукотрпне и споре. Ученик мора да ус- 

постави пуну контролу над сваким делом свога тела и треба да ради вежбе за еластичност 

тела. Ученици посматрају став професора и упоређују га са својим колегама и са собом. 

Захтеви 

Испитни програм треће године: 

Рад са хором једног краћег хорског дела; 

Извођење дириговањем једне хорске композиције. 

Испитни програм четврте године: 

Рад са оркестром - краће дело; 

Извођење дириговањем једне оркестарске композиције. 

За испит се може користити и дечји оркестар или оркестар школе. 

УВОД У КОМПОНОВАЊЕ 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци:  Уочавање улоге мелодије и хармоније у музици, основних елемената 

хармоније. Развој на препознавању и анализи различитих хармонских стилова, како класичне 

музике, тако и осталих музичких праваца. Рад на развоју улоге мелодије и хармоније у 

музици, рад на развоју основних елемената хармоније, рад на савладавању слободнијих 

акордских веза и на модернизацији дате мелодике и преради мотива. Рад на препознавању и 

анлизи различитих хармонских стилова, класичне музике, тако и осталих музичких праваца. 

         Развијајући код ученика способност музичке импровизације и способност озвучавања 

звучних слика стечених из досадашњег музичког искуства, подстицати музичку 

инвентивност ученика ослањајући се на претходна знања из хармоније и контрапункта, 



упознавајући их, притом, са средствима и могућностима музичког изражавања. Извођењем 

написаних композиција стимулисати ученике да наставе да се баве креативним процесом и 

даље развијају креативно мишљење.   

Захтеви 

У току школске године сваки ученик треба да оствари најмање три самостална рада из овог 

предмета. Међутим, пошто у овом случају успешност савладавања таквих задатака у великој 

мери зависи од стваралачког дара и маште појединца, код оних ученика који те способности 

поседују у мањој или недовољној мери захтев за сасвим самосталним ставаралаштвом, може 

се донекле умањити тако што би извесни елементи композиције били дати, или чак и 

комплетан музички текст, који онда треба само аранжирати, или мање-више прерадити за 

одређен инструмент, односно ансамбл 

КОРЕПЕТИЦИЈА ЗА КЛАВИРИСТЕ И ОРГУЉАШЕ 

I, II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Овладавања вештином брзог и течног читања нотног текста, ради 

оспособљавања ученика за корепетиторску праксу. Упознавање са широм клавирском, 

инструменталном и вокалном  литературом. 

         Циљ предмета је оспособити ученика да после краће визуалне анализе успешно прочита 

задати нотни тект поштујући све задате параметре (тоналитет, темпо, динамику, 

артикулацију, ритам...). Затим, рад на усавршавању способности анализе текста и развијање 

способности да унапред види нотни материјал, а по могућству и чује мелодијске и хармонске 

покрете који следе. Важно је да уз помоћ наставе корепетиције ученик буде оспособљен за 

успешну сарадњу са другим инструменталистом (певачом). 

          Како су могућности и вежбање и свирање индивидуална ствар, треба и корепетицију 

посматрати на тај начин. Нормално је да се програм овог предмета за једног ученика 

прилагођава, пре свега, његовом инструменталном нивоу, а затим његовој спретности, знању, 

брзини савлаћивања задатака. 

Захтеви 



За корепетицију у току године треба обрадити и увежбати неколико дела различитог 

карактера и облика, за различите инструменте, и то: најмање 30 у I разреду, 25 у II разреду, 15 

у III и 10 у IV разреду. 

Сваки ученик је обавезан да два пута годишње – или по једанпут у полугођу – наступи на 

интерном или јавном часу као корепетитор.  

КАМЕРНА МУЗИКА 

I, II (1 час недељно, 35 часова годишње) 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Усавршавање способности за заједничким музицирањем, неговање и 

међусобно усклађивање интонације. Развијање способности комуницирања, дијалога, 

осећања солидарности, ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад. Рад на 

унапређивању способности усаглашавања индивидуалног са групним музицирањем. Рад на 

усаглашавању интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду. 

Оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе групног музицирања. 

         Предмет камерна музика је у тесној вези са предметима корепетиција и читање с листа 

па све то треба имати у виду приликом планирања програма како би се остварила корелација 

са наведеним дисциплинама које са овим предметима чине заједништво. 

         Обука на часовима подразумева упутство за вежбање, указивање на одређену 

проблематику и њено разрешавање, док пракса треба да пружи могућност провере колико, 

шта и како је урађено, као и докле се стигло. Како су и могућности свирања и вежбања 

индивидуална ствар и камерну музику треба посматрати на тај начин, без обзира колико је 

ученика у групи на часу. Нормално је да се програм за једног ученика – док се ученик води 

кроз предмет камерна музика – прилагођава његовом инструменталном нивоу, његовој 

спретности, знању и брзини савладавања задатака. 

Захтеви 

I разред:  

Ученик је обавезан да у сваком полугодишта има бар један јавни наступ. 

Једна смотра годишње (мај). Изводе се две композиције које су према захтевима плана и 

програма.  



II разред:  

Ученик је обавезан да у сваком полугодишта има бар један јавни наступ. 

Годишњи испит се састоји од две композиције различитог карактера. 

III разред:  

Ученик је обавезан да у сваком полугодишта има бар један јавни наступ. 

Годишњи испит се састоји од две композиције различитог карактера. 

IV разред:  

Ученик је обавезан да у сваком полугодишту наступи у камерном саставу, на јавном часу или 

концерту. 

Једна смотра у априлу. Изводе се две композиције које су према захтевима плана и програма. 

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА 

I, II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Савладавање вештине брзог и течног читања нотног текста, развој ученика 

на оспособљавању за корепетиторску праксу и упознавање ученика са широм клавирском, 

инструменталном и вокалном литературом. Рад на оспособљавању ученика да после краће 

визуалне анализе успешно прочита задани нотни тект поштујући све задане параметре 

(тоналитет, темпо, динамику, артикулацију, ритам...). 

         Оспособљавање ученика за анализу текста и развијење способности да унапред види 

нотни материјал, а по могућству и чује мелодијске и хармонске покрете који следе. Развијање 

општег познавања музичке литературе. Настава предмета читање с листа обухвата и 

упознавање оркестарске-хорске литературе. 

Захтеви 

I разред:  

Две смотре годишње – прва смотра у првом полугодишту (децембар), а друга у мају. 

Обавезно се изводе две композиције које предметни професор бира на лицу места. Листа  

композиција је прописана планом и програмом. 

II разред:  

Две смотре годишње – прва смотра у првом полугодишту (децембар), а друга у мају. 



Обавезно се изводе две композиције које предметни професор бира на лицу места. Листа  

композиција је прописана планом и програмом. 

III разред:  

Две смотре годишње – прва смотра у првом полугодишту (децембар), а друга у мају. 

Обавезно се изводе две композиције и предметни професор их бира на лицу места. Листа  

композиција је прописана планом и програмом. 

IV разред:  

Две смотре годишње – прва смотра у првом полугодишту (децембар), а друга у мају. 

Обавезно се изводе две композиције и предметни професор их бира на лицу места. Листа  

композиција је прописана планом и програмом. 

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС) 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Садржај програма у настави гудачких инструмената обезбеђује наставак и 

надградњу едукације ученика у његовом оспособљавању за укључење у професионалну 

делатност а такође и за даљи наставак школовања. На часовима се подразумева перманентан 

рад на усавршавању меморије и музичког слуха; развијање инструменталне технике кроз 

музику као средства музичког израза; развијање и усавршавање вештине музичког начина 

размишљања и развијање способности за концертну делатност као и смисао за заједничко 

музицирање; развијање афинитета према импровизацији, као једном од начина развоја 

музичког мишљења 

         Циљ главног предмета је припремање ученика за професионалну делатност, као и 

проналажење и планирање педагошких поступака помоћу којих ће се оптимално подстицати 

развој индивидуалних квалитета ученика. Затим, усавршавање меморије и музичког слуха, 

неговање културе извођачких покрета., упознавање ученика са стиловима свих музичких 

раздобља и оспособљавање за даље школовање и усавршавање, као и оспособљавање за 

самостално креирање интерпретације дела различитих стилова.  



       Нарочито треба обратити пажњу на развој технике десне руке, развијање и усавршавање 

вештине музичког начина размишљања. Посебно радити на култивисању тона (интонација, 

дупли тонови, контрола динамике, нијансирање) и меморије, као и на развоју основних 

одлика стилских епоха. Рад на развијању радне дисциплине изискује систематичност, 

студиозност и апсолутну посвећеност. 

         Педагог мора да сагледа у потпуности личност ученика са којим ради, његове 

психофизичке способности, и да му помогне при професионалном опредељењу и 

усмеравању. Он планира и индивидуални програм за сваког ученика водећи рачуна о 

поступности у повећавању захтева и хармоничном развоју ученикових инструменталних и 

музичких способности.  

         Посебан део у настави су припреме ученика за такмичења. Она могу бити веома 

корисна као подстицај у раду, као мотив за већи број одговорних јавних наступа. 

Захтеви 

I разред: 

Две смотре годишње (новембар и март): 

- прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета; 

- друга смотра (смотра етида) - обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације. 

Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама. 

Програм годишнњег испита се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог 

карактера,од којих је једна Кројцерова(од броја 5), концерт (I или II и III став) или цела 

соната и једнo дело мале форме. 

Испитни програм се изводи напамет. 

II разред:  

Две смотре годишње (новембар и март) . 

- прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета; 

- друга смотра (смотра етида)-  обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације. 

Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама. 

Програм годишњег испита се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог 

карактера,од којих је једна Кројцерова (од броја 10), концертa (I или II и III став) или целe 

сонатe и једнoг дела мале форме. 

Испитни програм се изводи напамет. 

III разред:  



 Две смотре годишње (новембар и март). 

-прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета -

лежећих, бацаних, скачућих и комбинованих потеза; 

-друга смотра (смотра етида) - обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације у 

двозвуцима. 

Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама. 

Програм годишњег испита се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог 

карактера, од којих је једна Кројцерова у двозвуцима, концерт (I или II и III став) или цела 

соната, један став Баха и једна дело мале форме. 

Испитни програм се изводи напамет. 

IV разред:  

 Две смотре годишње (новембар и март) . 

- прва смотра (смотра скала) - обратити пажњу на неговање културе извођачких покрета -

лежећих, бацаних, скачућих и комбинованих потеза; 

- друга смотра (смотра етида) - обратити пажњу на тачно извођење пасажа и интонације у 

двозвуцима. 

Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим композицијама. 

Програм годишњег испита се састоји од две етиде различитог карактера, два става партите за 

соло инструмент – Ј. С. Бах, целог концерта, виртуозног комада и једног дела домаћег аутора. 

Испитни програм се изводи напамет. 

ГИТАРА 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Перманентан рад на усавршавању меморије и музичког слуха.  Развијање 

инструменталне технике кроз музику као средства музичког израза. Развијање и усавршавање 



вештине музичког начина размишљања. Развијање способности за концертну делатност као и 

смисао за заједничко музицирање. Развијање афинитета према импровизацији, као једном од 

начина развоја музичког мишљења. Припремање ученика за професионалну делатност и 

подстицање и развијање способности за концертну делатност. 

         На часовима гитаре ученици треба да прошире знања о музици за гитару и лауту кроз 

разне епохе. Такође, потребно је да развију професионални приступ изучавању и раду на 

музичким делима и оспособе се за самостални рад на композицији и самостално креирање 

итерпретације. Задаци наставника су да помогну ученицима у развијању техничких 

способности кроз рад на скалама, акордима и специфичним техничким вежбама, затим да 

упознају ученике са значајним делима, композиторима и извођачима користећи доступне 

снимке, и да их усмере према професионалној делатности.  

         При избору композиција, нарочито у I разреду који је у извесном смислу спона основне 

и средње школе, треба се руководити идејом афирмисања правилног функционисања 

свирачког апарата, тј. стварањем чврсте психофизичке везе између ученика, инструмента и 

музике. Програм, поготово у почетку I разреда, не треба да садржи тешке композиције већ 

тежина мора бити у захтевима који се ученику постављају – нпр. тонска лепота и 

изражајност, фразирање, темпо, динамика, нијансирање боја, агогика. Оваквим 

континуираним приступом учврстиће се код ученика критички однос према захтевима 

музичког текста, а то је важан корак у правцу његовог осамостаљења. 

Захтеви 

I разред: 

Обавезни минимум програма: осам етида, осам комада, два циклична дела. 

Испитни програм: једна скала са вежбама и каденцом, две етиде, циклично дело, комад. 

Испитни програм се изводи напамет. 

II разред: 

Обавезни минимум програма: осам етида, осам комада, два циклична дела. 

Испитни програм: скала са вежбама и каденцама изведена на више различитих начина и у 

потребном темпу, две етиде, циклично дело, комад. 

Испитни програм се изводи напамет. 

III разред: 

Обавезни минимум програма: осам етида, осам комада, два циклична дела. 



Испитни програм: скала са вежбама и каденцама изведена на више различитих начина и у 

потребном темпу, две етиде, два става Баха, циклично дело, комад. 

Испитни програм се изводи напамет. 

IV разред: 

програм завршног испита: једна концертна  етида, први став сонате, два става Баха, 

Композиција домаћег аутора, комад. 

Испитни програм се изводи напамет. 

КЛАВИР 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Развој активности унутрашњег и спољашњег слуха помоћу примера и 

задатака прилагођених учениковим индивидуалним способностима (свирањем хармонско-

мелодијских образаца по слуху и импровизовањем на задату каденцу). Развој технике свесног 

меморисања (учењем, само из нота, без употребе инструмента, кратких, релативно 

једноставних композиција, по извођачким тешкоћама лако доступних ученику четвртог 

разреда основне школе). Изградња музичке фантазије и профилирање критеријума у области 

музичке естетике (повременим дискусијама о уметничком садржају и вредности извођених 

композиција и задавањем ученику домаћих задатака везаних за ову тематику). Развој 

ученикове способности интегралног извођења музичког дела (редовним преслушавањем 

учениковог свирања у целини).  

        Постизање ефикасности извођачког апарата, радом на техничким вежбама и 

композицијама с проблематиком позиционих и ванпозиционих фигурација, арпеђа, удвојених 

тонова, акорада, трилера, тремола, репетиција и скокова. Проширивање знања из области 

музичке теорије и рад на повезивању тог знања са извођачком праксом (путем детаљне 

структуралне анализе свих извођених композиција). Постизање вештине извођења 

полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у полиритмичким комбинацијама. Рад на 

развијању унутрашњег и спољашњег слуха помоћу примера и задатака прилагођених 

учениковим индивидуалним способностима. Унапређивање извођачке вештине "певања" на 



клавиру изучавањем композиција полифоне структуре (трогласних и лакших четворогласних) 

и композиција са романтичарском кантиленом. Усавршавање вештине извођења 

полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у полиритмичким комбинацијама. Обогаћивање 

учениковог такмичарског искуства (за ученике који испољавају такмичарску амбицију и 

натпросечну извођачку способност). 

Захтеви 

I разред:  

- обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма 

- обавезна 2 јавна часа у току школске године 

- годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма 

У првом разреду средње музичке школе радити на: развоју свесног меморисања композиција; 

развијању вештине разумевања и извођења музичке фразе и целине композиције; развоју и 

постизању ефикасности извођачког апарата радом на техничким важбама и композицијама са 

различитим техничким, артикулационим и агогичким захтевима; развоју ученикове 

способности интегралног извођења музичког дела. 

         Врсте активности које ће се додатно остварити на одсеку одређене су индивидуалним 

способностима и интересовањем ученика. 

II разред: 

- обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма  

- обавезна 2 јавна часа у току школске године 

- годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма  

У другом разреду средње музичке школе радити на: унапређивању технике свесног 

меморисања композиција, као и на даљем развоју вештине разумевања и извођења музичке 

фразе; постизању вештине извођења полифоније, уз развој активности унутрашњег и 

спољашњег слуха, према индивидуалним способностима ученика; изградњи музичке 

фантазије и профилирање критеријума у области музичке естетике. 

         Врсте активности које ће се додатно остварити на одсеку одређене су индивидуалним 

способностима и интереасовањем ученика. 

III разред: 



- обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма 

- обавезна 2 јавна часа у току школске године 

- годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма 

У трећем разреду средње музичке школе радити на: даљем унапређивању технике свесног 

меморисања композиција, као и на даљем развоју вештине разумевања и извођења музичког 

дела; унапређивању ефикасности извођачког апарата, радом на техничким вежбама и 

композицијама са различитим техничким, артикулационим и агогичким захтевима;  изградњи 

музичке фантазије и профилирању критеријума у области музичке естетике. 

         Врсте активности које ће се додатно остварити на одсеку одређене су индивидуалним 

способностима и интересовањем ученика. 

IV разред: 

- обавезна смотра технике ( у новембру месецу) према захтевима плана и програма 

- обавезна 2 јавна часа у току школске године 

- годишњи испит ( у јуну месецу) према захтевима плана и програма 

У четвртом разреду средње музичке школе радити на: унапређивању технике свесног 

меморисања композиција, као и вештини разумевања и извођења музичког дела; даљем 

унапређивању ефикасности извођачког апарата радом на техничким вежбама и 

композицијама са различитим техничким, артикулационим и агогичким захтевима; изградњи 

музичке фантазије и профилирању критеријума у области музичке естетике; проширивању 

знања из области музичке теорије и радити на учениковом самосталном повезивању и 

примењивању стеченог знања у извођачкој пракси; припремању ученика за даље школовање. 

       Врсте активности које ће се додатно остварити на одсеку одређене су индивидуалним 

способностима и интересовањем ученика. 

      У зависности од ван школских активности и постигнутих резултата ( на рангираним 

такмичењима), ученик може бити ослобођен одређених захтева предвиђених планом и 

програмом, о чему одлучује актив. 

УПОРЕДНИ КЛАВИР 



I, II, III РАЗРЕД (1 часa недељн, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Развој унапређивања извођачке технике: скале, свирање кандеци, етиде, 

техничке вежбе, једноставне вежбе за полифонију, сонатине, вежбе за читање с листа, вежбе 

за четвороручно свирање. Развој способности ученика за повезивање овог предмета са 

главним предметом који ученик изучава. Рад на изградњи, развоју и унапређивању извођачке 

технике, радом на техничким вежбама и композицијама са различитим техничким, 

артикулационим и агогичким захтевима. 

         Рад на разумевању и развој способности извођења полифоније, уз развој активности 

унутрашњег и спољашњег слуха, у зависности од ученикове индивидуалне способности. 

Оспособљавање ученика за самостално анализирање форме и препознавање стила са свим 

његовим карактеристикама у делима која савлађују на главном предмету. 

Захтеви 

I разред: смотра у току другог полугодишта. 

II разред: испит (у јуну месецу) према захтевима плана и програма. 

III разред: смотра у току другог полугодишта.  

IV разред: смотра у току другог полугодишта. 

КЛАВИР ЗА ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 

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

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Рад  на развоју и унапређивању извођачке технике радом на техничким 

вежбама и композицијама са различитим техничким, артикулационим и агогичким захтевима. 

Унапређивање способности разумевања и извођења полифоније, уз развој активности 

унутрашњег и спољашњег слуха, у зависности од ученикових индивидуалних способности. 

Радити на развоју разумевања и интерпретације музичке фразе и целине музичког дела, на 

изградњи и профилирању критеријума у области музичке естетике, као и на постизању 

корелације између музичке теорије и извођачке праксе. Оспособљавање ученика за даље 

школовање. 



Захтеви 

I разред: 

- у току школске године две смотре (у децембру и у мају месецу). 

II разред: 

- смотра на крају првог полугодишта (у децембру) 

- годишњи испит (у јуну месецу) према захтевима плана и програма. 

III разред: 

- у току школске године две смотре (у децембру и мају месеца). 

IV разред: 

- смотра на крају првог полугодишта (у децембру) 

- завршни испит (у мају месецу) према захтевима плана и програма. 

ХАРМОНИКА 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Даље усавршавање техничких и музичких елемената као нераздвојне 

целине. Примена разних начина извођења артикулације, динамике и регистара у зависности 

од стила и карактера композиција. Подстицање извођачких способности ученика, развој 

музичког укуса и љубави према музичким остварењима разних праваца. Неговање јединства 

музичког и техничког у свести ученика. Упознавање комплетне личности ученика, његових 

општих психофизичких особина.  

         Наставни програм за хармонику је већим делом конципиран на основу искустава 

стечених у раду и на основу одговарајућих резултата добијених у нашој земљи, а делимично 

оријентисан и према програмским захтевима за остале инструменте. 

          Лепота тона на сваком инструменту представља вредност, па стога и посебну пажњу 

треба посветити и неговању тона уз помоћ технике прстију и меха, као и на развијању 



музикалности код ученика. Рад на техници меха треба ускладити према одређеној 

артикулацији, стилу и комплетном музичком изражавању. Постизање одређеног темпа левом 

и десном руком, кроз уједначен рад прстију у техничким вежбама и етидама, такође треба да 

служи квалитетнијем музичком доживљају. Употреба регистара треба да буде правилно 

постављена, у односу на поједине музичке и техничке захтеве. Упознавање и примена 

мелодијског баритон баса доприноси квалитетнијем и адекватнијем извођењу оригиналних и 

транскрибованих, посебно полифоних композиција, уз обавезно теоријско и практично 

познавање склопова и функција акордских стандард басова. Посебну пажњу треба обратити 

транскрибовању композиција које се, захваљујући примени поменутог мелодијског баса, 

односно проширеном обиму басова стране инструмента, могу изводити читањем из 

оригиналне литературе, као нпр., поједине Крамерове етиде, Скарлатијеве сонате, Бахове 

клавирске и оргуљске композиције и друго.  

 Захтеви 

I разред: 

Кроз скале и етиде рад на усавршавању технике. Извођење свих врста артикулације, 

динамике, коришћење регистара у левој и десној руци, коришћење и примена меха. 

Обучавање ученика на баритон басу у свим октавама (мелодијски бас), као и подстицање 

усавршавања стандард баса. У току школске године обавезна је једна провера технике сваког 

ученика у децембру, где се изводе скале са свим елементима за први разред средње музичке 

школе и две етиде са различитом техничком проблематиком. 

Испитни програм: 

- једна етида, 

- једна полифона композиција, 

- једна циклична композиција, 

- једна композиција оригинално написана за хармонику, 

- једна композиција по избору. 

Испитни програм изводи се напамет. 

II разред: 

Рад на подстицању извођачких способности ученика у зависности од стила и карактера 

композиције. Полифона композиција прилагођена индивидуалним способностима ученика, 

али унапређена у односу на предходне задатке из ранијих разреда. Такође, треба сагледати 

способности ученика и радити на мотивацији континуираног рада, ради квалитетнијег 



музичког изражавања. Оригиналне композиције за хармонику доносе нове различите ознаке у 

нотама и техничке елементе које ученик треба да савлада. 

У току школске године обавезна је једна провера технике сваког ученика у децембру где се 

изводе скале са свим елементима за други разред средње музичке школе и две етиде са 

различитом техничком проблематиком. 

Испитни програм : 

- једна етида, 

- једна полифона композиција, 

- једна циклична композиција, 

- једна композиција оригинално написана за хармонику, 

- једна композиција по избору. 

Испитни програм изводи се напамет. 

III разред: 

Лепота тона која се постиже уз помоћ технике прстију и меха, као стални задатак доноси 

потпунији музички доживљај. Рад на постизању одређеног темпа и уједначености леве и 

десне руке. Треба радити на  стабилности меморије, метрике, ритма, квалитета тона, 

формирању критичког запажања и формирање самосталности  у раду. Афирмација 

инструмента кроз сарадњу са различитим инструментима у камерним ансамблима. 

У току школске године обавезна је једна провера технике сваког ученика у децембру где се 

изводе скале са свим елементима за трећи разред средње музичке школе и две етиде са 

различитом техничком проблематиком. 

У јуну испитни програм  

- једна етида, 

- једна полифона композиција, 

- једна циклична композиција, 

- једна композиција оригинално написана за хармонику, 

- једна композиција по избору. 

Испитни програм изводи се напамет. 

IV разред: 

Естетско и и интелектуално васпитање кроз музичку традицију нашег народа као и музичко 

наслеђе других народа треба да употпуни стечено знање током музичког школовања ученика. 



Постављена извођачка способност инструменталисте широког познавања разне литературе и 

неисцрпно истраживање вредности. 

У току школске године обавезна је једна провера технике сваког ученика у децембру, где се 

изводе скале са свим елементима за четврти разред средње музичке школе и две етиде са 

различитом техничком проблематиком. 

Испитни програм: 

- једна концертна етида, 

- једна полифона композиција, 

- једна циклична композиција, 

- две композиције по избору различитог карактера (једна мора бити оригинално написана за 

хармонику). 

Испитни програм изводи се напамет. 

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ФЛАУТА, ОБОА, КЛАРИНЕТ, ФАГОТ) 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Развој технике дисања и развој поставке функционалне и флексибилне 

амбажуре. Развој култивисања тонова и технике прстију. Оспособљавање ученика да 

основним одликама стилских епоха може да прилагоди сопствену индивидуалност. 

Усмеравање ученика ка солистичком, камерном и оркестарском извођењу. 

         Током четворогодишњег школовања у средњој музичкој школи, неопходно је обратити 

пажњу на све елементе које је потребно савладати како би се омогућио правилан развој 

ученика. Посебно је значајан континуиран рад на специфичностима дувачких инструмената 

као што су интонација, квалитет тона, изједначеност регистара, ударци језиком и контрола. У 

односу на узраст ученика, веома је битно одржавање и развој физичке кондиције ученика, 

односно проширивање његовог дисајног капацитета кроз одговарајуће физичке вежбе и 

вежбе за дисање. 

         Наставник треба да изабере одговарајући програм према способностима и афинитету 

сваког ученика кроз који ће се најбоље развијати његова техника, музикалност, фразирање, 

начин мишљења и обликовање дела, и који ће му омогућити хармоничан развој. Поред тога, 



веома је корисно вежбање меморије кроз учење напамет, како дела из литературе, тако и 

етида, као и подстицање рада на импровизацији. 

       У праћењу развоја ученика, веома значајну улогу имају смотре, јавни наступи и 

такмичења. Препоручљиво је да школа организује смотру технике по разредима на којој би 

требало да наступе сви ученици кроз сва четири разреда средње школе.  

Захтеви 

У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по два наступа у 

полугодишту. 

I разред: 

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, 

дела за извођење уз пратњу клавира. Програм се изводи напамет. 

II разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, 

дела за извођење уз пратњу клавира. Програм се изводи напамет. 

III разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, 

дела за извођење уз пратњу клавира. Програм се изводи напамет. 

IV разред: 

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се састоји од једне дурске и молске скале, две етиде различитог карактера, 

дела за извођење уз пратњу клавира. Програм се изводи напамет. 

ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (ТРУБА, ХОРНА) 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 



Циљеви и задаци: Ширење опсега, развој усавршавања свирања интервала, контрола тона у 

шеснаестинкама и секстолама, контрола квалитета тона код акцента у легату и код мартелата 

и контрола тона у ppp и fff. Развој на извођењу легато интервала до дуодециме. 

         Током четворогодишњег школовања у средњој музичкој школи, неопходно је обратити 

пажњу на све елементе које је потребно савладати како би се омогућио правилан развој 

ученика. Посебно је значајан континуиран рад на специфичностима дувачких инструмената 

као што су интонација, квалитет тона, изједначеност регистара, ударци језиком и контрола. У 

односу на узраст ученика, веома је битно одржавање и развој физичке кондиције ученика, 

односно проширивање његовог дисајног капацитета кроз одговарајуће физичке вежбе и 

вежбе за дисање. 

         Наставник треба да изабере одговарајући програм према способностима и афинитету 

сваког ученика кроз који ће се најбоље развијати његова техника, музикалност, фразирање, 

начин мишљења и обликовање дела, и који ће му омогућити хармоничан развој. Поред тога, 

веома је корисно вежбање меморије кроз учење напамет, како дела из литературе, тако и 

етида, као и подстицање рада на импровизацији. 

Захтеви 

У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по два наступа у 

полугодишту. 

I разред: 

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Програм годишњег испита: 

- Једна дурска и једна молска скала; 

- Једна етида са умереним техничким захтевима; 

- Једна мелодијска етида; 

- Једна композиција са клавиром. 

Композиција са клавиром се изводи напамет. 

II разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Програм годишњег испита: 



- Једна дурска и једна молска скала по програму; 

- Две етиде различитог карактера; 

- Комад са клавиром. 

Композиција са клавиром се изводи напамет. 

III разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Програм годишњег испита: 

- Једна дурска и једна молска скала са доминантним трозвуцима и умањеним 

четворозвуцима; 

- Две етиде различитог карактера; 

- Два оркестарска сола; 

- Композиција са клавиром. 

Композиција са клавиром се изводи напамет. 

IVразред: 

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Програм годишњег испита: 

- Једна етида цикличног карактера; 

- Концерт - најмање троставачни; 

- Комад виртуозног карактера; 

- Композиција  словенског аутора. 

Једна од наведених композиција се изводи напамет. 

УДАРАЉКЕ 

Циљеви и задаци: Развијање способности извођења на свим ударачким инструментима 

Развијање техничких елемента потребне за овладавање инструментима  

Развијање способности ученика ка разликовању музичких стилских одлика у различитим 

временским периодима.  



Развијање извођачке технике: музичка фраза, прецизно извођење сваке ритмичке фигуре, 

Развијање способности ученика да разликује и изводи различите карактере ритмичких токова 

и пулсације  

Упознавање стилских праваца у музици.  

Развијање способности ученика да изводи разноврсни репертоар на удараљкама као солиста, 

камерни музичар и члан оркестра. ЗАДАЦИ (за све ударачке инструменте)  

Рад на упознавању са историјским развојем удараљки од њиховог настанка преко њиховог 

развоја до данас  

Рад на упознавању свих ударачких инструмената, њиховог склопа и употребе,  

Рад на упозновању извођачке технике  

Рад на упознавању стилских праваца у музици.  

Рад на способности ученика да изводи разноврсни репертоар на удараљкама као солиста, 

камерни музичар и члан оркестра 

Током четворогодишњег школовања у средњој музичкој школи, неопходно је обратити пажњу 

на све елементе које је потребно савладати како би се омогућио правилан развој ученика. 

Посебно је значајан континуиран рад на специфичностима ударачких инструмената као што 

су интонација, квалитет тона, изједначеност регистара. У односу на узраст ученика, веома је 

битно одржавање и развој физичке кондиције ученика, односно проширивање његовог 

моторичког капацитета кроз одговарајуће вежбе. 

         Наставник треба да изабере одговарајући програм према способностима и афинитету 

сваког ученика кроз који ће се најбоље развијати његова техника, музикалност, фразирање, 

начин мишљења и обликовање дела, и који ће му омогућити хармоничан развој. Поред тога, 

веома је корисно вежбање меморије кроз учење напамет, како дела из литературе, тако и 

етида, као и подстицање рада на импровизацији. 

       У праћењу развоја ученика, веома значајну улогу имају смотре, јавни наступи и 

такмичења. Препоручљиво је да школа организује смотру технике по разредима на којој би 

требало да наступе сви ученици кроз сва четири разреда средње школе.  

Захтеви 

У погледу јавних наступа, препоручује се да сваки ученик има најмање по два наступа у 

полугодишту. 

I разред: 



Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се реализује у слчаду са захтевима Правилника о плану ипрограму за СМШ 

II разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се реализује у слчаду са захтевима Правилника о плану ипрограму за СМШ 

III разред:  

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се реализује у слчаду са захтевима Правилника о плану ипрограму за СМШ 

IVразред: 

Једна смотра годишње (децембар). Обавезна два јавна наступа у току године, са различитим 

композицијама. 

Годишњи испит се реализује у слчаду са захтевима Правилника о плану ипрограму за СМШ 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Овладавање певачким апаратом и механизмом који учествује у формирању 

тона, техником дисања и правилним певачким ставом. Овладавање гласовном импостацијом 

што је услов за очување здравог гласа Рад на развијању опсега и покретљивости гласа кроз 

сложеније техничке вежбе и употребљавању даха у динамичком нијансирању мелодије. 

Развијање вишегласног (двогласног) певања, музицирањем у камерном ансамблу. Развијање 

камерног и хорског музицирања. Упознавање са различитим музичким стиловима и 

интерпретацијом.  Рад на двогласним дуетима „ а капела“ (двогласни солфеђо, староградске 

песме, народне, руске...), клавирским дуима (ст. мајстори, песме...) и дуетима уз пратњу 

клавира. 



        Предмет соло певање захтева врло посебан, специфичан приступ педагога сваком 

ученику обзиром на различитост по питању врсте гласа, личности, способности, 

заинтересованости и амбиције појединаца. Специфичност и тежина у остваривању овог 

програма је у томе што певач нема ни видљив ни опипљив инструмент на који може да 

пренесе своје звучне представе, он годинама прави инструмент од свог тела, развијајући 

осећај и везујући га за звук који производи.  

        Основа певачког инструмента јесте дах, и зато се пре тражења звука, почиње са вежбама 

за дисање уз правилно држање тела. На правилном дисању, постављању гласа, чистој 

интонацији, чврстом изговору сугласника, неговању фразе и интерпретацији треба 

инсистирати од почетка до краја школовања 

Захтеви 

I разред:  

Овладавање певачким апаратом и механизмом који учествује у прављењу тона. 

- Овладавање техником дисања. 

- Рад на изједначавању вокала, гласовној импостацији и чистој интонацији. 

- Овладавање правилним певачким ставом. 

Децембар – смотра, једна вокализа и један стари мајстор. 

Јун - испит, према захтевима плана и програма.  

II разред:  

- Овладавање композицијама са текстом. 

- Рад на дугим и изједначеним фразама. 

- Упознавање са различитим стиловима кроз соло песме. 

Децембар – смотра, једна вокализа, један стари мајстор и једна соло песма. 

Јун – испит,према захтевима плана и програма. 

III разред:  

- Рад на развијању опсега и покретљивости гласа кроз сложеније техничке вежбе 

- Употреба  даха у динамичком нијансирању мелодије 

- Упознавање са различитим музичким стиловима кроз ораторијуме и оперске арије. 

Децембар – смотра, један стари мајстор и две соло песме. 



Јун - испит,према захтевима плана и програма. 

IV разред:  

Програм рада се прилагођава амбицијама ученика: 

- Са ученицима који желе да наставе са соло певањем на факултету ради се на 

сублимацији свега наученог, инсистира се на дугим фразама, изразу и композицијама 

различитог карактера. 

- Ученици који желе да заврше са школовањем гласа прелази се што више програма prima 

vista и ради се на овладавању програмом за испит. 

Децембар – смотра, један стари мајстор и две соло песме. 

Јун – испит,према захтевима плана и програма. 

УПОРЕДНИ КЛАВИР 

I, II, III РАЗРЕД (1 часa недељн, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Развој унапређивања извођачке технике: скале, свирање кандеци, етиде, 

техничке вежбе, једноставне вежбе за полифонију, сонатине, вежбе за читање с листа, вежбе 

за четвороручно свирање. Развој способности ученика за повезивање овог предмета са 

главним предметом који ученик изучава. Рад на изградњи, развоју и унапређивању извођачке 

технике, радом на техничким вежбама и композицијама са различитим техничким, 

артикулационим и агогичким захтевима. 

         Рад на разумевању и развој способности извођења полифоније, уз развој активности 

унутрашњег и спољашњег слуха, у зависности од ученикове индивидуалне способности. 

Оспособљавање ученика за самостално анализирање форме и препознавање стила са свим 

његовим карактеристикама у делима која савлађују на главном предмету. 

Захтеви 

I разред: смотра у току другог полугодишта. 

II разред: испит (у јуну месецу) према захтевима плана и програма. 

III разред: смотра у току другог полугодишта.  



IV разред: смотра у току другог полугодишта. 

АУДИО-ВИЗУЕЛНА ТЕХНИКА 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње + блок 32 часа) 

Циљеви и задаци: Оспособљавање ученика да овладају следећим вештинама и процесима у 

оквиру подручја: основним техникама снимања звука, основним микрофонским техникама, 

аналогним режијским столом, употребом мерних инструмената, снимањем и репродукцијом 

на двоканалном аналогном магнетофону, снимањем и репродукцијом на вишеканалном 

аналогном магнетофону, основама дигиталног аудио фајла, снимањем и репродукцијом на 

DAT-u (Digital Audio Tape). 

Блока настава подразумева: 

1. Рад са камером и микрофоном. Негу видеоуређаја. Стартовање видео траке. 

2. Функције на командној плочи видеомиксера, прикључци – демонстрација рада. 

Захтеви 

Обавезно је годишње урадити два једночасовна школска писмена задатка. 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

I, II, III РАЗРЕД (3 часa недељно, 105 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (3 час недељно, 99 часа годишње) 

Циљеви и задаци: 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. 

1)Настава језика ученицима омогућује да: 

− овладају знањима о српском књижевном језику; 

− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у 

писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја; 

− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског 

народа, националних мањина, етничких заједница и других народа; 

− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, 

националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем 

других језика и других култура. 

2)Настава књижевности има за циљ да ученици: 

−  упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште 

књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

− 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 

који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

− 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; 

− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

− развију врлине разборитости, равнотеже и мудрости. 

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и 

континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада. 

Захтеви 



Једна од елементарних ставки приликом оцењивања и вредновања знања ученика је 

активност на часу - дијалог са осталим ученицима и наставником, давање конструктивних 

предлога, интелектуална размена мишљења кроз дискусију, улагање труда кроз додатно 

усавршавање и изучавање препоручене литературе, истраживачки приступ у настави и 

слично. Приликом оцењивања вреднују се како усмени одговори ученика на задата питања 

или у току дискусије, тако и писмени или контролни задаци. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

    

Циљеви и задаци: Овладавање комуникативним вештинама, развијање способности и метода 

учења страног језика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама и 

навикавање на отвореност у комуникацији. 

   Задаци наставе енглеског језика су: 

• да ученици буду оспособљени да се у школској и ваншколској свакодневици писмено 

и усмено изражавају,  

• да енглески језик користе и после завршетка образовања,  

• да до краја 4. разреда гимназије ученици савладају језик до нивоа Б1. 

   У првој години учења језика посебна пажња се поклања обнављању и проширивању знања 

граматике из основне школе, проширењу вокабулара ученика, употреби језика у типичним 

свакодневним ситуацијама , слушању са разумевањем и кратке дискусије око читаног текста. 

Граматичке јединице које се обрађују су: Present and past teses, questions, articles, verb patterns, 

future forms, comparatives and superlatives, present perfect, modal verbs. 

   У другој години учења ученици су способни да у писменом и усменом облику изложе своје 

мишљење на задату тему а истовремено и прошире свој вокабулар уз језичке вежбе и 

разноврсне текстове. Граматичке јединице  које се обрађују су: Time clauses, verb patterns, 

passives, second conditional, present perfect continuous, past perfect, modal verbs1 (obligation and 

permission), present and past tenses. 

   У трећој години више пажње се поклања конверзацији, читању и разумевању тежих 

текстова, писању кратких састава, употреби музичке термонологије на енглеском језику и 



проширењу знања из граматике. Граматичке јединице које се обрађују су: Future forms, verb 

patterns, present perfect-active and passive, conditionals, modal verbs2 (probability), present 

perfect continuous, indirect questions, question tags, reported speech, the tense system. 

   У четвртој години ученици су стекли довољно високи ниво знања енглеског језика  да 

слободно учествују у разговору и излажу своја мишљења, пишу саставе, комуницирају на 

енглеском језику и у ваншколским околностима. Граматичке јединице које се обрађују су: 

Narrative tenses, questions and negatives, future forms, expressions of quantity, modals and related 

verbs1, relative clauses, expressing hait-used to do/doing, modal auxiliary verbs2, articles-

determiners. 

   Тематика коришћених текстова је из живота младих: забава, спорт, музика и уметност, 

школовање; породица и друштво, средства јавног информисања, прославе, празници и 

обичаји других народа итд.  

Захтеви 

   У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један 

тест и један диктат у сваком полугдишту. 

   Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и 

активност коју уценици испољавју на часу, израду домаћих задатака и спремност за сарадњу.    

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

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

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

   

Циљеви и задаци: Ближе упознавање ученика са граматиком језика и унапређење 

лингвистичких и дидактичких способности као и освежавање политичко-културних сазнања 

о Италији. У прве две године учења савладава се основни ниво познавања језика („Livello 

elementare A1-A“), a у трећој и четвртој прелази се на средњи ниво („Livello intermedio B1-

B2“). Наставне јединице су подељене тако да ученицима олакшају учење језика и да их кроз 

разне мултимедијалне вежбе још више мотивишу. Заступљени облици рада су: фронтални, 

индивидуални и групни рад. Објашњења морају бити јасно изречена на италијанском језику 



и разумљива, а важно је остварити и добру педагошку интеракцију између наставника и 

ученика. Треба истаћи да поред језика ученици упознају културу Италије, обичаје људи и 

знаменитости италијанских градова. 

         У првој години учења језика посебна пажња се поклања мотивацији зато што је за 

већину то и први сусрет са италијанским језиком. На другом месту је правилан изговор и 

интонација, проналажење и разумевање нових граматичких форми, а на тај начин ученик 

почиње да схвата све нове елементе страног језика. Граматичке јединице које се обрађују су: 

одређени и неодређени члан, једнина и множина именица, индикатив презента, сложени 

перфекат, футур I, предлози, бројеви. 

       У другој години учења ученици су већ у могућности да у потпуности схватају текст, дају 

одговоре на задата питања, коментаришу и износе свој суд о прочитаном тексту. На овом 

нивоу, аудио вежбања нарочито помажу ученицима да разумеју матерњи изговор 

италијанског језика. Граматичке јединице које се обрађују су: присвојни придеви, 

имперфекат, директне и индиректне заменице у простим и сложеним временима, повратни 

глаголи у простим и сложеним временима, императив, кондиционал, кoнјунктив. 

       У трећој години савладавању градива доприносе различите вежбе које имају за циљ да 

освеже вокабулар ученика и да поред граматички исправних реченица користе изразе који су 

заступљени у свакодневном говору. Граматичке јединице које се обрађују су: спајање 

директних и индиректних заменица, релативне заменице, конструкције са глаголом „stare“, 

компарација придева, просто прошло време, инфинитив, партицип, пасив. 

       Четврта година учења језика заокружује све оно што су ученици усвојили и подстиче их 

да сами осмисле дијалог и текстове на задату тему. Граматичке јединице које се обрађују су: 

слагање времена у конјунктиву, хипотетички период, употреба речца „ci“ и „ne“, директни и 

индиректни говор, пасив, герунд. 

Захтеви 

   У складу са наставним планом и програмом, ученици раде по један писмени задатак, један 

тест и један диктат у сваком полугдишту. 

   Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре, као и 

активност коју уценици испољавју на часу, израда домаћих задатака и спремност за сарадњу.    

ИНФОРМАТИКА 

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



IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, 

овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 

информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно 

усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и оспособљавање ученика да 

ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и 

ментално здравље.  

         Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици: развију свест о 

неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за 

функционисање и развој друштва; примене стечена знања и вештине у стицању конкретног 

образовања за будуће занимање; јачају способност за прецизно и концизно дефинисање 

проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним 

алгоритмима; стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на 

нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система 

датотека конкретног оперативног система; овладају коришћењем програма за обраду текста и 

табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење 

мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење; унапреде способности 

за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и 

њихово критичко анализирање и преношење;  развију прецизност, рационалност и 

креативност у раду са рачунаром; на адекватан начин користе предности рачунара и 

друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 

корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; изграде 

правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава 

њихов физичко и ментално здравље; упознају савремена ергономска решења која олакшавају 

употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије;  развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и 

нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 



Прва година: Основе рачунарске технике, Основе рада у оперативном систему са графичким 

интерфејсом, Текст-процесор, Слајд-презентације, Рад са табелама, Интернет и електронска 

комуникација. 

Друга година: Обрада текста на рачунару, Алгоритми, Основе програмирања, Типови 

података, Структуре података, Графика и звук. 

Трећа година: Програми за рад у музици, Програми за цртање, Мултимедијске апликације. 

Четврта година: Експерименти са звуком, Рачунарске комуникације. 

Захтеви 

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на 

постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност 

на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну 

тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, 

лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску 

припрема и презентовање пројектних задатака. Вредновање ученичког постигнућа укључује 

(поред степена усвојеног знања и  поменутих активности ученика) и писање радова/есеја и 

тестова у циљу систематизације градива, јер је то добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације. 

ИСТОРИЈА 
I, II (2 часa недељно, 70 часова годишње) 

III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести, 

разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

историјских личности, развијање индивидуалног и националног идентитета; развијање 

вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; развијање 

функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом дурштву 

(истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способност 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 културно-историјске баштине. 



         Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој 

историји;  да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса као и улогу 

истакнутих личности у развоју друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости;  да разумеју да национална историја представља 

саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  да буду оспособљени за 

проналажење прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким 

модалитетима;  развију истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном 

анализом различитих историјских извора и литературе; да буду оспособљени да препознају 

различита тумачења истих историјских догађаја;  да буду оспособљени за примену стечених 

знања и практичних вештина у свакодневном животу;  развијају одговорност, 

систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  да повезују стечена знања из 

историје са садржајима сродних предмета. 

I разред: 

 Увод (историја као наука и наставни предмет, историјски извори, рачунање времена, 

периодизација), Праисторија, Стари век, Средњи век, Нови век. 

II разред: 

Свет у другој половини 19-тог и почетком 20-тог века. Србија, Црна Гора и њихови суседи у  

другој половини 19-тог и почетком 20-тог века. Балкански ратови. Први светски рат и 

револуције у Русији и Европи. 

III разред: 

Свет између два светска рата. Други светски рат. Свет и Југославија после Другог светског 

рата.  

Захтеви 

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на 

постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност 

на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима. Програм ће бити остварен 

коришћењем различитих метода рада као што су нпр. пројекти појединаца и тимова на 

одрђену тему у оквиру којих ученици треба да покажу и примене стечена знања и вештине.  

ФИЗИКА 



I РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционалне писмености 

(природно-научне и техничке) и знања о основним физичким појавама, 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 наставе физике су да ученици: развијају природно-научну и техничку 

писменост; стичу знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумеју 

основне физичке законе; 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.  

Захтеви 

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на 

постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност 

на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну 

тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, 

лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску 

припрема и презентовање пројектних задатака. Вредновање ученичког постигнућа укључује 

(поред степена усвојеног знања и  поменутих активности ученика) и писање радова/есеја и 

тестова у циљу систематизације градива, јер је то добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације. 

БИОЛОГИЈА 

I РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње) 



Циљеви и задаци: 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 интересовање за биологију као науку уз 

примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану 

животну средину.  

          Настава биологије има задатак 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 понашања према средини у којој живе; развију способности посматрања, 

уочавања, упоређивања и анализирања; развију способност логичког, критичког мишљења, 

закључивања и решавања проблема; развију научну писменост, способност за писану и 

вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као науци; развију функционална 

знања из биологије; развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких 

материјала и података; разумеју значај биолошке (органске) производње; 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 

националне 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. 

          Остваривање садржаја програма наставног предмета биологије одвијаће се 

коришћењем различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике, повећавају 

њихову заинтересованост и одржавају максималну концентрацију, што често изискује 

комбинацију више различитих метода и облика рада током наставе. Реализација програма 

одвијаће се у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе. Уз 

примену фронталног облика неопходно је применити и друге наставне облике рада као што 

су: рад у пару – кооперативни рад, рад у групи, дебата и дискусија. Реализација програмског 

садржаја одвијаће се применом различитих метода, од усменог излагања, рада на тексту, 

преко метода илустрације, демонстрације, и практичних радова.  

Захтеви 



        Приликом оцењивања ученичког постигнућа вредноваће се писмени и усмени одговори 

на постављена питања, активност ученика на часу, кућне припреме за најављење теме које ће 

се обрадити путем дискусије и дебате, издрада семинарских и тимских истраживачких 

радова као и способност повезивања (систематизације) и примена усвојених знања. 

  

СОЦИОЛОГИЈА 

II РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 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 наставе социологије су да ученици: 

• овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности 

појединца и друштва;  

• унапреде способности заузимања 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;  

• усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности;   

• развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања националне и светске културне баштине;  

• унапреде и прошире општу културу; 

•  јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, 

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);  



• развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема;  

• унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да 

успоставе критички однос према њима;  

• унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става;  

• унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, 

тимског рада). 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и 

истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким 

активностима. Уз традиционални, фронтални облик, примењују се и други различити 

облици радионичарског рада (симултана индивидуална активност, рад у паровима или 

малим групама, групна дискусија, дебата...). 

Захтеви 

        Приликом оцењивања ученичког постигнућа вредноваће се писмени и усмени одговори 

на постављена питања, активност ученика на часу, кућне припреме за најављење теме које ће 

се обрадити путем дискусије и дебате, издрада семинарских и тимских истраживачких 

радова као и способност повезивања (систематизације) и примена усвојених знања. 

ПСИХОЛОГИЈА 

III РАЗРЕД (2 часa недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: Општи циљеви наставе психологије су да ученици стекну основна знања и 

разумеју садржаје из следећих области: 

• Предмет, циљ и методе истраживања у психологији; 

• Органске основе и развој психичког живота; 

• Основне психичке процесе и њихову улогу; 

• Карактеристике и структуру личности; 

• Психичко здравље и поремећаје психичког здравља; 

• Личност и друштво (комуникација, социјални ставови, предрасуде и стереотипи). 



• Психологија за музичаре: процес креативног и стваралачког мишљења, развојно 

психолошке основе музике, музичка интелигенција, емоције - страх од јавног наступа 

и технике превазилажења треме и сл.  

Посебни циљеви наставе психологије се остварују кроз могућност ученика да: 

• Самостално прикупља и обрађује знања и информације у психологији; 

• Самостално анализира и интерпретира знања из психологије; 

• Уочава и решава проблеме у животним ситуацијама; 

• Поседује критичко и стваралачко мишљење; 

• Поседује вештине тимског рада и сарадње; 

• Морално расуђује и вреднује; изграђује сопствене ставове и здрав систем вредности. 

У реализацији наставног програма акценат треба ставити на процес учења, тј. обезбедити да 

ученици предвиђене садржаје усвајају активно: самосталним прикупљањем и анализирањем 

знања и информација; систематизацијом и презентацијом садржаја; радом у пару и у групи; 

кроз дискусију и међусобну размену мишљења; радовима кроз пројекте; применом усвојених 

знања у пракси. Предмет психологија и природа  садржаја овог предмета омогућава 

коришћење различитих облика рада и наставних метода. Поред традиционалних основних 

метода у настави, ученици имају прилику да присуствују и ваннаставним активностима које 

су тематски везане за области које се обрађују и на тај начин поткрепе своја теоријска знања 

корисним примерима из праксе. Тиме се повећава мотивација ученика за учење и 

заинтересованост за наставу, усвајање и имплементирање градива. Наставом која би се 

искључиво заснивала на предавању наставника није могуће остварити циљеве овог предмета.  

Успешна реализација програма подразумева: 

- стручно-предметну оспособљеност наставника ( добро познавање садржаја програма 

и предмета учења), 

- методичко-дидактичку оспособљеност наставника (добро познавање савремених 

метода учења и облика рада са ученицима) 

- ефикасну комуникацију са ученицима, 

- мотивисаност за рад са младима у школи и ван школе, 

- опремљеност учионице у складу са захтевима савремених метода и облика рада 

(могућност рада у групама, у пару, индивидуалног рада, реализације наставе уз коришћење 

рачунара - електронске презентације ) 



- уџбеник. 

Захтеви 

Оцењивање ученика је континуирано и поред сумативне има и формативну (развојну) улогу и 

подразумева јавно образложење оцене. Оцењивање ученика је усмено (континуирано) и 

писмено ( мини тест, есеј, писани рад на тему Психолошка анализа личности,  и сл). 

Наставник поред репродукције усвојеног знања и имплементације истог, код ученика веома 

вреднује повезивање и систематизовање наставног градива као и корелацију са другим 

предметима и коришћење већ усвојених знања. Једна од елементарних ставки приликом 

оцењивања и вредновања знања ученика је активност на часу- дијалог са осталим ученицима 

и наставником, давање конструктивних предлога, интелектуална размена мишљења кроз 

дискусију, улагање труда кроз додатно усавршавање и изучавање препоручене литературе, 

истраживачки приступ у настави и сл.   

ФИЛОЗОФИЈА 

IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Циљ наставе филозофије јесте да код ученика развије свест о потреби да 

активно обликују свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски 

оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, 

формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим 

делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и 

значај откривају у процесу овладавања знањима и вештинама својственим филозофски 

култивисаној мисли. 

         Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих кључних способности 

(посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да, повратно, посредством оних којe су 

стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка 

писменост) унапреди  општу  перформансу  ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и 

духовне радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају из перспективе различитих 

научних и уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на 

свет. Ученици треба да разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити 

вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе; да 

развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају 



вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за конструктивно 

решавање конфликата у свакодневном животу;  да преузимају одговорност за сопствене 

поступке, однос према природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују у 

јавном животу друштва;  да унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање 

мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере 

отворености и узајамног уважавања; да усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и 

вредности.  

         Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, 

индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој размени између 

наставника и ученика. Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих 

облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и повећавају њихову 

заинтересованост. Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, 

проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким 

активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је применити и друге 

различите облике  рада: текст анализу, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, 

дебата.  Ученике треба подстицати да проналазе информације користећи различите изворе и 

средстава информисања, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да 

унапређују културу дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена 

становишта или сопствене ставове.  

Захтеви 

Наставни професор ће приликом оцењивања вредновати писмене и усмене одговоре на 

постављена питања, као и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност 

на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућну припрему за најављну 

тему часа, допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, 

лично истраживање и прикупљање релевантног материјала, самосталну или тимску 

припрема и презентовање пројектних задатака. Вредновање ученичког постигнућа укључује 

(поред степена усвојеног знања и  поменутих активности ученика) и писање радова/есеја и 

тестова у циљу систематизације градива, јер је то добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

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



IV РАЗРЕД (2 час недељно, 66 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Циљ наставе  физичког васпитања је да се разноврсним и систематским 

моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и 

рада. 

         Настава физичког васпитања има за задатак подстицање раста и развоја и утицање на 

правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); развој и усавршавање 

моторичких способности и теоријских знања неопходних  за самостални рад њима;  

подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање;  проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној 

школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  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 психо-социјалних образаца понашања;  

оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

Суштина  наставе  физичког васпитања је  развијање физичких способности, спортско - 

техничко образовање и  повезивање физичког васпитања са животом и радом. На свим 

часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: развијање основних елемената физичке 

кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне 

умешности, који служе као основа за повећавање радне способности, учвршћивање здравља 

и даље напредовање у спортско техничком образовању,  превентивно компензацијски рад у 

смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, оспособљавању ученика у 

самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и 

самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Захтеви 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 

физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих  вредности које су 

саставни део упутства за вредновање и оцењивање напредка ученика као и  јединственој 

батерији тестова и методологије за њихову проверу и праћење. 



Спортско техничко образовање се реализује у I, II, III разреду кроз заједнички програм 

(атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз 

програм по избору ученика. 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, 

стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба 

у области физичке културе. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

I, II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици Грађанског васпитања стекну сазнања, 

развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву. Један од циљева 

предмета је да ученици стекну сазнања и усвоје вредности савременог грађанског друштва у 

духу поштовања људских права и основних слобода, разумевања и пријатељства међу 

народима. Затим, на часовима грађанског васпитања омогућавамо ученицима да стекну 

сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит 

развој личности и ангажован живот у савременом грађанском друштву. Општи циљ предмета 

је и то да ученици стекну основна знања из области људских права и слобода, пре свега права 

на слободан приступ информацијама и на социјално-економска права. 

Предмет Грађанско васпитање остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од 

првог до четвртог разреда.  

I разред 

Задаци наставе у првој години су да се код ученика развије осећање личног и групног 

идентитета, као и да се развију комуникацијске вештине неопходне за излагање сопственог 

мишљења, активно слушање и преговарање. Осим тога, неопходно је да ученици разумеју 

природу и могуће узроке сукоба и да се подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба. Поред тога, ученици треба да се упознају са основним друштвеним, етичким и 

правним нормама и основама демократског друштва. 

II разред 



Задаци наставе су да се ученицима приближи појам права и да се упознају са Конвенцијом о 

правима детета и другим међународним документима који се баве људским правима. Такође, 

ученици треба да науче врсте права, разумеју односе међу правима и узајамност права и 

одговорности. Неопходно је да се код ученика развије осетљивост за кршење права и 

спремност за заштиту сопствених и права других. 

III разред 

Задаци наставе према предвиђеном програму су да се ученици упознају са основним 

концептима из области демократије, грађанског друштва и политике, као и да стекну основна 

знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву. У 

том смислу, посебна пажња се поклања политичким правима и правима на грађанску 

иницијативу, раду скупштине, односно парламента. 

IV разред 

Задаци наставе према предвиђеном програму су усмерени на упознавање извора 

информација, заштиту права на информисање и на медије као извор информација. Такође, 

програмом је предвиђено да ученици стекну неопходна знања о планирању каријере, уласку у 

свет рада, као и о разговору са послодавцем приликом будућег тражења посла. 

ВЕРОНАУКА 

I, II, III РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

IV РАЗРЕД (1 час недељно, 33 часа годишње) 

Циљеви и задаци: Ученици треба да спознају да је хришћанство живот у литургијској 

заједници и живот за литургијску заједницу; уоче да је личност кључни појам у разумевању 

хришћанског учења о Богу и човеку; науче да је Бог личност и да се само у заједници 

личности открива; уоче да је подвиг неопходно средство за остварење личне заједнице с 

Богом у Христу у којој ће Бог бити извор нашег вечног постојања и личног идентитета; уоче 

разлике између црквеног и световног сликарства.  

         Такође, ученици треба да науче да правилно дефинишу појмове: личност, слобода, 

љубав - на основу православног учења о Светој Тројици; уоче да је човек као икона Божија 

личност и да је он једино биће које је у личним односима, односима слободе, љубави према 



другом бићу, способно да уочи ограниченост природе и њену угроженост од небића; запазе 

да је Литургија икона начина Божијег постојања. 

         Потребно је ученицима помоћи да уоче да историју ствара човек као слободно биће са 

једним конкретним циљем; испитујући историјске догађаје проникну у њихов крајњи смисао; 

уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; науче да оцењују 

историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем 

превазилажења смрти у природи и слободног постојања човека као личности; упореде 

Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење 

смрти и постојање човека као личности, као апсолутног непоновљивог бића; уоче да 

православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав 

ће бити у будућем Царству; стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету 

и да постоји ради спасења света.  

Предмет Веронаука остварује се као факултативан предмет у средњој школи - од првог до 

четвртог разреда.  

I разред: Садржај програма 

Хришћанство је Црква (заједнички литургијски живот као израз вере у Бога). Појам о Богу 

у хришћанству (вера и атеизам). 

О богопознању ( о знању уопште и о могућностима богопознања). Познање 

Бога кроз Христа - у Цркви. 

Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији (подвижништво као 

средство за остварење личне заједнице с Богом у Литургији). 

Сликарство као израз човековог односа према Богу и свету који га окружује (разлика између 

црквеног сликарства - иконографије и световног сликарства). 

II разред: Садржај програма 

Света Тројица - Један Бог (Бог као биће заједнице слободе, љубави). Онтолошке 

последице вере у Свету Тројицу као Једнога Бога. 

Стварање света ни из чега ( узрок постојања света јесте Бог као личност, Божија слобода). 

Својства створене природе. 

Стварање човека ''по икони и подобију Божијем'' (антрополошке последице вере у Бога који 

је Св.Тројица). 

Првородни грех. 



Проблем смрти (виђење овог проблема из перспективе природе и перспективе личности). 

III разред: Садржај програма 

Тајна Христова - јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет. Христово 

оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу 

као плод слободне, личне заједнице Бога и човека у Христу). 

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари. 

Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети 

конституише Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и 

Рукоположење). 

Литургија као икона истинског постојања света – Царства Божијег (спасење света, заједничко 

дело Св.Тројице и људи; разлика између Бога и људи али не и одељеност). 

Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола, Литургија 

као икона будућег века). 

Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији. 

IV разред:Садржај програма 

Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога). 

Есхатон - будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај 

Царства Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима). 

Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са 

личношћу за коју смо били везани, коју смо највише волели. 

Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство 

Божије у коме неће бити смрти). 

Помесна и Васељенска Црква, њихов однос. Јединство Цркве (на 

помесном и васељенском нивоу) 

Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, 

архитектуре, музике...). 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Циљеви и задаци: Развијање широког спектра културних активност школе кроз различите 
домензије. Прослава дана школе кроз организацију већег броја концерат где би ученици 
могли да искажу ументнички ниво постигнућа.Организација новогодишњих концерата у 



сарадњи са основним школама, као и концерата у оквиру саме школе.Приређивање концерта 
поводом школске славе 
Продубљивање сарадње са Културним центром Раковица кроз реализацију концерата и 
изложби.Посета вртићима и основним школама ради остваривања васпитно музичке улоге 
школе. 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Циљеви и задаци: Похађање одговарајућих предавања о начину коришћења слободног 
времена. Разноврсним активностима ученичког парламента подстаћи дух другарства и 
пријатељства. Поспешити сарадњу са Црвеним крстом Раковица. 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА 

Циљеви и задаци: Програм каријерног вођења биће реализован на више нивоа. Применом 
одговарајућег теста професионалне орјентације за ученике и индивидуалним саветодавним 
радом. Пружањем информација о факултетима на часовима одељењског старешине и 
грађанског васпитања. Посетом сајмовима образовања. Повезивање са Фондацијом Темпус и 
учествовање у њиховим програмима. 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљеви и задаци: Оплемењивање простора око школских објеката. Подизање нивоа свети о 
заштити животне средине кроз похађање одговарајућих предавања. 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Циљеви и задаци: 
Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања креира Програм за 
заштиту деце и ученика од насиља и перманентно ради на  примени Посебног протокола за 
заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у школи.  
Општи циљ Програма за заштиту ученика од насиља је унапређивање живота ученика 
применом: 

• Превентивних мера - стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

• Интервентних мера - процедуре и поступци у ситуацијама када се јавља насиље , 
злостављање и занемаривање у установама 

Превентивне активности школа осмишљава и спроводи у складу са анализом стања и увидом 
у присутност насиља у својој средини, користећи следеће индикаторе: 

• учесталост инцидентних ситуација и број пријава насиља 

• заступљеност различитих врста насиља 



• број повреда 

• сигурност објекта и дворишта 

Планирање превентивних активности заснива се на: 
• процени реализованих обука за запослене и потребе за даљим усавршавањем 

• броју и ефекту реализованих акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ 

• процени квалитета  укључености родитеља у рад школе  

Интервентне активности  
У конкретним ситуацијама насиља кораци у интервенцији зависе од неколико фактора:    

• да ли се насиље дешава, или постоји сумња да се дешава;  
• где се насиље дешава – у школи, или ван ње;  
• ко су учесници насиља – деца/ученици, одрасла особа запослена у школи, одрасла 
особа која није запослена у школи;  

• облик, интензитет, учесталост и последице насиља.   

На основу горе наведених критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност ученика 
и одређује се поступци и процедуре 
У складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси се одлука о начину 
реаговања: 

• случај се решава у школи 

• случај се решава у школи у сарадњи са другим ррелевантним установама 

• случај се прослеђује надлежним службама 

Протокол поступања у установи у одговору за насиље, злостављање и занемаривање 
објавњен је 2009/2010. и обавезује све запослене да морају да делају у складу са овим 
Протоколом. 
  

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Циљеви и задаци: Учествовање у спортским активностима које организује локална 
самоуправа као и друге школе у окружењу. 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Циљеви и задаци: Продубљивање сарадње са Културним центром Раковица кроз реализацију 
концерата и изложби. Укључивање у програме које организује канцеларија за младе. 
Учествовање у трибинама које организује локална самоуправа. 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљеви и задаци: Детаљно информисање родитеља путем сајта школе. Организовање 
активности са Саветом родитеља. Учествовање у превентивним програмима од стране 
родитеља. Анкетирање родитеља о њиховим потребама везаним за музичку школу. 



ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И  

Циљеви и задаци: Због природе делатности као и структуре и организације наставе ( број 
ученика и екстерни ученици) школа ће организовати студијска путовања ученика. Студијска 
путовања имају образовну-васпитну и културну сврху. Студијска путовања треба да пуже 
могућност информисања и сазнања везаних за наставак школовања и музичке каријере. У 
оквиру путовања могуће је организовати концертну активност. 

ПРОГРАМ БЕЗБЕНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Циљеви и задаци: Учествовање у активностима које унаптређују ниво безбености на раду у 
организацији локалне самоуправе. Спровођење превања о безбености на раду у школи. 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 

Циљеви и задаци: Мотивисати ученике да се укључе у рад ученичког парламента. 
Прикључивање Унији средњошколаца Србије.Разноврсним активностима ученичког 
парламента подстаћи дух другарства и пријатељства. 


