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ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 Музичка школа „Даворин Jенко“ основана је 1951. године,  најпре у форми 
музичког течаја који је имао за циљ систематско музичко образовање, а који је 1953. 
године прерастао у музичку школу. Име је добила по композитору Даворин Јенку, 
музичару коме припада посебно место међу страним композиторима који су деловали у 
српској средини. Школа је отворена у Београду на територији општине Раковица, а 
усталила се на адреси Мишка Крањца 7, где заузима део зграде Центра за културу 
Раковица. На почетку свог рада школа је имала неколико десетина ученика, а данас 
броји више стотина ђака, и преко стотину запослених. Како се број ученика повећавао, 
дошло је до потребе за новим простором и локацијама, па  су отворена и издвојена 
одељења: одељење Иво Андрић у улици Ивана Мичурина 38а, одељење Лабудово брдо 
у Гочкој 40, одељење Бранко Ћопић у улици Видиковачки Венац 73, а од школске 
2013/14. године и одељење у Барајеву, адреса Барајевска 7а. 
 Настава у школи се одвија по сменама, при чему се води рачуна о обавезама које 
ученици имају у основним школама у којима стичу опште образовање. На свим 
одељењима налазе се функционалне и опремљене учионице, док матична школа и 
одељење на Лабудовом брду поседују и салу са по два полуконцертна клавира. Такође, 
школа има и нототеку опремљену музичком литературом и звучним примерима, 
доступну и ученицима и професорима. Будући да се настава музичке школе усклађује 
са обавезама у основним школама за опште образовање, као и то да постоји више 
доступних локација на којима се настава одвија, деци Раковице, Канаревог брда, 
Ресника, Барајева, Бањице и других суседних насеља, омогућено је да у адекватним 
условима стичу музичко образовање. 

Сарадња просветних радника са ђачким родитељима и локалном заједницом је 
на завидном нивоу. Конструктивна сарадња са институцијама и асоцијацијама у земљи 
и иностранству, чине школу важним сегментом у образовном и културном систему 
земље. О овоме сведоче многобројна друштвена и струковна признања, међу којима је 
и Октобарска награда чији је школа носилац од 1987. године. Као активни организатор 
концерата у локалној средини школа је носилац и организатор њених културних 
дешавања. Такође, један од садржаја у оквиру школе је и оганизација семинара и 
различитих видова стручног усавршавања. 

У протеклом периоду ученици школе су освајачи бројних награда на музичким 
такмичењима, што као солисти, што као чланови камерних састава. Ученици школе 
афирмацију стичу на јавним наступима, у општини, граду и на републичком нивоу. 
Од 2003. године школа је организатор Међународног такмичења Даворин Јенко, на 
коме учествују ђаци музичких школа како из земље, тако и из иностранства. Тиме је 
ученицима пружена могућност да стекну увид у савремена достигнућа  на пољу 
музичког извођаштва и педагогије. Такмичење има значајну улогу у музичком животу 
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земље, подржавајући међународну културну сарадњу и откривајући надарене музичаре 
из Србије и других земеља. 
Музичка школа Даворин Јенко својим ученицима пружа могућност да основно музичко 
образовање наставе у истој школи, будући да њена делатност од 2000. године обухвата 
и средње музичко образовање. Такође, школа се труди да одговори потребама ученика, 
родитеља и локалне заједнице, а сходно споственим могућностима,  па је тако, због 
великог интересовања, од школске 2013/14. године отворено одељење за удараљке. 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СУ: 

• Закон о основама система образовања и васпитања 
• Закон о основном образовању и васпитању 
• Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме 
наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних програма у 
основној школи 

• Извештаји о раду школе 
• Развојни план школе 
• Услови рада у школи 
• Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 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. Праћење остваривања школског програма остварује 
се кроз самовредновање рада школе, састанке стручног актива за развој школског 
програма и тимова за мониторинг и евалуацију наставе и инклузивно образовање. 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Музичка школа „Даворин Јенко“ кроз свој Школски програм поставља следеће циљеве: 

• Конкретизацију и прилагођавање законом прописаног наставног плана и         
програма условима и ресурсима школе. 

• Усвајање елементарних музичких знања од стране ученика. 
• Континуиран рад на развоју ученикових музичких способности слуха, ритма 
и музичке меморије. 

• Оспособљавање ученика за рад и самостално учење и вежбање 
• Овладавање техникама свирања на одабраном инструменту (за ученике 
певања – вокалном техником). 

• Познаје карактеристике и изражајне могућности одабраног инструмента 
(соло певање- са својствима људског гласовног апарата) 
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• Разуме и примењује основне музичке елементе (ритам, темо, динамику, 
артикулацију) 

• Усвајање вештина течног читања и писања нота у разним кључевима, као  и 
континуиран рад на развоју вештине свирања или певања a prima vista. 

• Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје. 
• Изградњу навике редовног слушања уметнички вредне музике, развијање и 
профилирање естетских музичких критеријума. 

• Развијање афирмативних етичких ставова у односу на општељудске 
вредности, националну и светску културну баштину, значај музичке 
уметности у светској култури, професију музичара и важност његове улоге у 
друштву. 

• Развијање стваралачких способности ученика 
• Развијање способности за тимски рад и сарадњу 
• Развијање критичког промишљања 
• Подстицање физичког,емоционалног, интелектуалног и социјалног развоја 
ученика 

• Активно учешће у васпитно-образовним и културним програмима и 
дешавањима локалне заједнице. 

• Оспособљавање ученика за јавне наступе  сваку врсту јавне презентације, 
самостално како и у различитим ансамблима. 

• Оспособљавање ученика за наставак школовања у СМШ, аматерско бављење 
музиком, на нивоу основношколског знања и искуства. 

Програм допунске и додатне насатве 
  

 Поред редовне наставе реализује се допунска и додатна наства у свим 
разредима. Додатна настава намењена је надареним ученицима и њиховој припреми за 
такмичења,као и ученицима који желе да прошире своје знање. Допунска настава 
организује за ученике који не постижу савладавање програма из различизих 
разлога.Допунска и додатна настава се организује за све предмете на основу процене 
стања и потреба. Програми свих ових активности регулисани су појединачним 
решењима о 40-часовној радној недељи и Правилником о плану и програму за основне 
музичке школе. 

Програм културних активности школе 

 Будући да је школа носилац и организатор културних дешавања локалне 
заједнице, издвајамо културну и јавну делатност које афирмишу њен значај у локалној 
средини: 
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• организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и  
концерата (појединци, ансамбли, орестри и хорови); 

• организовање концерата школских професора; 
• организовање концерата гостујућих музичких уметника; 
• активности везане за организовање ученичког учешћа на домаћим и 
међународним музичким такмичењима, смотрама, фестивалима и сличним 
манифестацијама , као и за самостално организовање оваквих 
манифестација; 

• организовање разних врста прослава, размена, гостовања и сличних 
манифестација; 

• организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и 
извођача; 

• организовање предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, 
везаних за музичку педагошко-извођачку проблематику; 

• организовање Међународног такмичења Даворин Јенко, на коме учествују 
ђаци музичких школа како из земље, тако и из иностранства 

• успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним културним   
институцијама. 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 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 
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• 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 одређујy 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 професионалне оријентације 

 Један од основних циљева школског програма јесте оспособљавање ученика за 
наставак школовања у средњој музичкој школи. Средња музичка школа „Даворин 
Јенко“ (смештена на истој локацји као и ОМШ) има два одсека за редовне ученике, 
вокално- инструментални и теоретски одсек. У зависности од избора одсека ученици се 
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опредељују за један од два могућа образовна профила: 1. музички извођач – класичне 
музике или 2. музички сарадник – теоретичар. 
 Током школске године организују се родитељски састанци којима присуствују 
директор школе, руководиоци већа одсека, стручни сарадници и родитељи ученика 
основне музичке школе. На тим састанцима се родитељима предочавају могућности и 
предности похађања средњошколског музичког образовања. Током целе године, 
професори у раду са децом подстичу жељу за унапређивањем стеченог знања и 
упознају ученике са начинима рада и програмом средње музичке школе. Такође, у 
оквиру психолошко-педагошке службе се врше индивидуалне консултације. 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

 Програм сарадње подразумева интезивирање активности са Културним центром 
Раковица поводом реализације концерата, изложби и других културних активности. 
Сарадњу са предшколским институцијама и основним школама на територији 
Раковице. 

Програм сарадње са породицом 

Програм подразумева информисање родитеља на родитељским састанцима, 
индивидуалним разговорима и путем сајта школе. Учествовање у превентивним и 
културним активностима школе. Учествовање у процесу самовредновања школе. 

Инклузивно образовање 

Један од најзначајнијих задатака основне музичке школе је обезбеђивање 
квалитетног образовања и васпитања за свe ученике поштујући њихове личне и узрасне 
образовне потребе, тј. реализација активности инклузивног образовања. Усмеравањем 
напора школе на пружање квалитетног образовања свим ученицима уз поштовање 
њихових личних и узрасних потреба, обезбеђује се атмосфера у којој ученици могу да 
напредују у складу са својим могућностима. То подразумева ученике који имају 
тешкоће у савлађивању наставног програма, као и оне који имају изузетне способности 
и могућност убрзаног напредовања. 

Почетни корак у реализацији активности инклузивног образовања је 
препознавање ученика са посебним образовним потребама, писање педагошког 
профила, као и планирање мера индивидуализације рада са учеником. Овом задатку је 
посвећено првих месецдана. До почетка октобра Тим за инклузивно образовање издваја 
ученике који имају веће тешкоће у праћењу редовне наставе, као и ученике који 
савлађују програм значајно брже од осталих ученика истог разреда. Тада се врши 
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процена потребе писања индивидуалног образовног плана, ИОП-а. ИОП је посебан 
документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног 
ученика, у складу са његовим способностима и могућностима (ЗОСОВ). ИОП пишу 
тимови за пружање додатне подршке ученику, које чине предметни наставник, 
одељенски старешина, стручни сарадник – психолог и педагог као и родитељ, односно 
старатељ ученика. 
Постоје три типа ИОП-а: 

• ИОП1 који се заснива на прилагођавању начина рада и услова у којима се 
изводи образовно-васпитни рад; 

• ИОП2 који се заснива на прилагођавању садржаја образовно-васпитног рада, 
исхода и стандарда постигнућа 

• ИОП3 који се заснива на обогаћивању и проширивању садржаја образовно-
васпитног рада за ученика са изузетним способностима. 

ИОП2 се доноси тек након доношења, примене и вредновања ИОП-а 1, као и 
набављања мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном 
образовном, здравственом и социјалном подршком ученику. ИОП доноси Педагошки 
колегијум школе на предлог Тима за инклузивно образовање, односно Тима за  
пружање додатне подршке ученику. Родитељ, односно старатељ даје сагласност на 
реализацију ИОП-а. Евалуација спровођења ИОП-а врши се континуирано током целе 
школске године. 

НАСТАВНИ ПЛАН 
ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА 
И РАЗРЕДИМА, ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

У основној музичкој школи „Даворин Јенко“, а сходно закону о музичком 
образовању, постоји шестогодишње, четворогодишње и двогодишње школовање. 

ШЕСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ похађају деца која се одлуче за неки од следећих 
инструмената: КЛАВИР, ХАРМОНИКА, ГИТАРА, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, 
ФЛАУТА. 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ похађају деца која се одлуче за неки од следећих 
инструмената: КЛАРИНЕТ, ОБОА, ХОРНА, ФАГОТ, КОНТРАБАС, УДАРАЉКЕ. 

ДВОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ похађају деца која се одлуче за СОЛО ПЕВАЊЕ. 
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ШЕСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ 

ДВОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

I циклус II циклус

I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз.

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Инструмент 2 2 2 2 2 2

Солфеђо 2 2 2 2 2 2

Теорија музике 1

Хор/Оркестар 2 2 2

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

I циклус II циклус

I раз. II раз. III раз. IV раз.

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Часова 
недељно

Инструмент 2 2 2 2

Солфеђо 2 2 2 2

Теорија музике 1

Хор/Оркестар 2 2

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

I циклус II циклус

I раз. II раз.
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У основној музичкој школи настава је индивидуална и групна. Подела према 
предметима је следећа: 

  
 1. Индивидуална настава: инструмент, соло певање, упоредни клавир 

2. Групна настава: солфеђо, теорија музике, оркестар/хор 

Дакле, за потребе учења свирања инструмента, ученик похађа часове 
индивидуалне наставе, на којима испољава и развија сопствене уметничке потенцијале 
и интересовања. На часовима групне наставе ученици раде ефикасно са другима као 
чланови тима, у случају музичке школе – хора или оркестра. Број ученика у групама 
регулисан је Правилником о плану и програму основног музичког образовања. 

Индивидуални часови у првом циклусу образовања трају 30 минута, осим часа 
упоредног клавира за ученике соло певања који траје 45 минута. У другом циклусу 
образовања, часови индивидуалне наставе трају 45 минута. Сви остали часови (у оба 
циклуса) трају  по 45 минута. Школа организује и припремну наставу за ученике 
млађег узраста, часови се одржавају 2 пута недељно у трајању од по 45 минута. Сви 
ученици, осим оних који свирају клавир, имају током целе године часове са клавирском 
сарадњом, а број тих часова регулисан је Правилником о плану и програму за основне 
музичке школе. 

ПРЕДМЕТ
Часова 
недељно

Часова 
недељно

Соло певање 2 2

Солфеђо 3 2

Теорија музике 1

Упоредни 
клавир 1 1
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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. 

Програми социјалне и здравствене заштите и програм заштите животне средине 
ученицима су омогућени у основним школама које похађају. Због специфичности 
музичке школе, која за основни циљ има музичко образовање деце, спортске 
активности, излети, екскурзије и настава у природи, такође се реализују у школама у 
којима деца стичу опште основно образовање. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТИМА 
-групна настава- 

СОЛФЕЂО ЗА ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ: 
• Развијање музикалности и музичке писмености.  
• Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа. 
• Развој пулсације.  
• Оспособљавање ученика да изведу мелодијски пример.  
• Постваљање теријских термина и појмова из мелодике и ритма (без 
дефиниција). 

Реализација: Развијање музикалности кроз певање дечјих песмица и вежбица-
модела за сваки тон. Певање и опажање дурске лествице помоћу дечјих песмица. 
Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа, солмизацијом и абецедом 
помоћу табулатора, преписивањем вежбица и равномерним читањем нота. Развијање 
пулсације – осећаја за ритам и савладавање ритмичких фигура уз помоћ дечјих 
песмица и ритмичких вежби. Оспособљавање ученика да самостално отпева 
мелодијски пример – вежбање уз помоћ табулатора и стално указивање на мелодијски 
покрет (лествично кретање, терцно кретање, акорди, скокови...).  

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици I разреда на крају оба полугодишта имају 
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смотру која обухвата пређено градиво из мелодике и парлата. Смотре у I разреду не 
подлежу нумеричком начину оцењивања 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 Циљ:  
• Утврђивање дурских и постављање молских лествица. 
• Увођење сложенијих ритмичких фигура и нове метрике.  
• Утврђивање звучних представа и њихово везивање са нотном сликом, односно 
нотне слике са звуком.  

• Развијање музичке меморије.  
• Утврђивање градива из теорије музике из првог разреда. 

 Реализација: Даље развијање музикалности и осећаја за молски тоналитет кроз 
певање дечјих песмица и мелодијских примера. Разликовање дура и мола упоредним 
певањем истих мелодија (наизменично у дуру и молу) као и дечјих песмица које имају 
мутацију. Увођење сложенијих ритмичких фигура уз помоћ дечјих песмица и 
ритмичких примера и разликовање истих путем слушног опажања. Увођење осминског 
такта путем упоређивања истих фигура у четвртинском и осминском такту, као и 
преписивање вежби из четвртинског у осмински такт и обрнуто. Теоријско усвајање 
интервала до квинте и све три врсте молске лествице кроз мелодијске примере, као и 
путем слушног опажања. 

 Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици II разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 Циљ:  
• Утврђивање дурских и молских лествица и скокова у тонове доминанте, 
субдоминанте, вођицу, терцу тонике и другог ступња. 

• Утврђивање и проширивање знања из области ритма и метрике.  
• Мелодијско-ритмички диктати једноствне фактуре.  
• Усвајање нових појмова из теорије музике. 

Реализација: Утврђивање дурског и молског тоналитета, слушно и теоретски, 
као и увођење нових лествица и дечјих песмица. Савладавање нових врста такта: 6/8 и 
половинског кроз песмице, мелодијске и ритмичке примере. Упознавање са 
доминантним септакордом кроз песмице и мелодијске примере и путем слушног 
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опажања. Теоријско усвајање интервала до октаве, као и дурског и молског 
квинтакорда, кроз песмице, мелодијске примере и путем слушног опажања. 
Записивање лакших мелодијско ритмичких диктата, али прво усмено опажање. 
Инсистирање на праћењу мелодијског покрета. 

          

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици III разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

Исходи за први циклус:  
Чињенично знање 

Ученик може да: 
• изведе мелодијски пример у обрађеним тоналитетима 
• изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре. 

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме односе (функцију) тонова у тоналитету у коме изводи мелодијски 
пример 

• разуме обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 
• препозна и изгради дурску и молску лествицу и тетрахорде 
• изгради интервале, дурски и молски квинтакорд 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и одреди врсту лествице, препозна 
карактеристична мелодијска кретања 

• примени знање из лествица на инструменталној настави 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Утврђивање обрађених тоналитета са применом скокова и дужих 
музичких фраза.  

• Поставка нових дурксих и молских лествица.  
• Увођење хроматских скретница и пролазница. 
• Ритмичко читање у једном и два система са променама кључа и 
применом свих темпа.  
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• Опажање акорада.  
• Развијање импровизације.  
• Развијање музичке меморије.  

Реализација: Рад на усвајању нових дурских и молских лествица теоретском 
поставком, слушним опажањем, песмицама и мелодијским примерима. Даљи рад на 
сложенијим ритмичким фигурама и на пулсацији кроз ритмичке примере и усмено и 
писмено опажање истих. Теоријско, интонативно  и опажајно савладавање дурског и 
молског секстакорда и квартсекстакорда путем усменог и писменог прављења акорада, 
певања песама и примера из литературе, као и усменог интонирања и опажања. Даљи 
рад на мелодијско ритмичким диктатима, усмено и писмено, као и вежбање нота путем 
равномерног читања примера из литературе. 

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици IV разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Савладавање мутације и певање мелодијских примера у дуру и 
истоименом молу.  

• Певање народних песама и усвајање народног ритма. 
• Развијање способности ученика да самостално изоводе мелодијске и 
ритмичке примере, опажају и записују диктате. 

Реализација: Савладавање мутације из дура у мол и обрнуто, кроз мелодијске 
примере и примере из литературе. Нове ритмичке фигуре кроз примере из литературе, 
ритмичке вежбе и усмено и писмено опажање истих. Увођење молдура кроз примере из 
литературе и мелодијске примере. Мешовити такт са једним троделом кроз примере из 
литературе и музичке баштине народног певања са ових простора. Усвајање нових 
интервала и акорада кроз примере из литературе и слушним опажањем док наставник 
свира. Теоретско савладавање нових интервала, акорада и лествица кроз бројне 
примере из литературе и кроз вежбања (писмена и усмена) на часу.  
          

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици V разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 
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VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Обухватање целокупног обрађеног градива, повезивање и практична 
примена знања у извођењу мелодијских и ритмичких примера, примера 
из музичке литературе, кроз опажања и музичке диктате.   

Реализација: Савладавање хроматских скретница и пролазница кроз бројне 
примере из литературе, мелодијске примере и уз вежбе-моделе са наставником. Течно 
читање у оба кључа које се постиже равномерним читањем примера из литературе 
(етиде) и вежби из уџбеника. Самостално записивање нотног текста које се вежба 
усмено (понављање краћих мотива) и писмено (записивање мелодијско-ритмичких 
диктата).  

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици VI разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• самотално изведе мелодијски пример или пример из музичке литературе 
• самостално изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат  

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме сложеније односе тонова у тоналитету  
• разуме све обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 
• препозна и примени знања из теорије музике  
• препозна, осмисли и правилно изведе музичку фразу 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и решава мелодијске и ритмичке проблеме 
• одреди и правилно изведе музичку фразу 
• примени стечено знање на настави инструменталне наставе  
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Метакогнитивно знање 
Ученик може да: 

• контролише и коригује извођење мелодијског или ритмичког примера 
• одреди начин вежбања приликом савладавања мелодијско-ритмичког 
примера или примера из музичке литаратуре 

• одреди квалитет и тачност свог изођења 

СОЛФЕЂО ЗА ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ: 
• Развијање музикалности и музичке писмености.  
• Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа.  
• Развој пулсације.  
• Оспособљавање ученика да изведу мелодијски пример. 
• Постваљање теријских термина и појмова из мелодике и ритма (без 
дефиниција). 

Реализација: Развијање музикалности кроз певање дечјих песмица и вежбица-
модела за сваки тон. Певање и опажање дурске и молске лествице помоћу дечјих 
песмица. Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа, солмизацијом и 
абецедом помоћу табулатора, преписивањем вежбица и равномерним читањем нота. 
Развијање пулсације – осећаја за ритам и савладавање ритмичких фигура уз помоћ 
дечјих песмица и ритмичких вежби. Оспособљавање ученика да самостално отпева 
мелодијски пример – вежбање уз помоћ табулатора и стално указивање на мелодијски 
покрет (лествично кретање, терцно кретање, акорди, скокови...).  

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици I разреда на крају оба полугодишта имају 
смотру која обухвата пређено градиво из мелодике и парлата. Смотре у I разреду не 
подлежу нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
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• Утврђивање дурских и молских лествица и скокова у тонове доминанте, 
субдоминанте, вођицу, терцу тонике и другог ступња.  

• Утврђивање и проширивање знања из области ритма и метрике.  
• Мелодијско-ритмички диктати једноствне фактуре.  
• Усвајање нових појмова из теорије музике.  
• Певање мелодијских примера у дуру и истоименом молу. 

Реализација: Рад на усвајању нових дурских и молских лествица теоретском 
поставком, слушним опажањем, песмицама и мелодијским примерима. Даљи рад на 
сложенијим ритмичким фигурама и на пулсацији кроз ритмичке примере и усмено и 
писмено опажање истих. Теоријско, интонативно  и опажајно савладавање дурског и 
молског секстакорда и квартсекстакорда путем усменог и писменог прављења акорада, 
певања песама и примера из литературе, као и усменог интонирања и опажања. Даљи 
рад на мелодијско ритмичким диктатима, усмено и писмено, као и вежбање нота путем 
равномерног читања примера из литературе. 

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици II разреда на крају оба полугодишта имају 
смотру која обухвата пређено градиво из мелодике и парлата.  

Исходи за први циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• изведе мелодијски пример у обрађеним тоналитетима 
• изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре. 

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме односе (функцију) тонова у тоналитету у коме изводи мелодијски 
пример 

• разуме обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 
• препозна и изгради дурску и молску лествицу и тетрахорде 
• изгради интервале, дурски и молски квинтакорд 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и одреди врсту лествице, препозна 
карактеристична мелодијска кретања 
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• примени знање из лествица на инструменталној настави 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Утврђивање обрађених тоналитета са применом скокова и дужих 
музичких фраза.  

• Савладавање мутације и певање мелодијских примера у дуру и 
истоименом молу.  

• Увођење хроматских скретница и пролазница. 
• Ритмичко читање у једном и два система са променама кључа и 
применом свих темпа.  

• Опажање акорада.  
• Развијање импровизације.  
• Развијање музичке меморије.  

Реализација: Савладавање мутације из дура у мол и обрнуто, кроз мелодијске 
примере и примере из литературе. Нове ритмичке фигуре кроз примере из литературе, 
ритмичке вежбе и усмено и писмено опажање истих. Рад на транспозицији мотива. 
Даљи рад на усвајању знања из теорије музике, развијања звучне слике нових 
тоналитета, лакшег и бржег читања с листа. Радити на концентрацији и музичкој 
меморији. Уводити теже скокове и ритмичке фигуре.  
          
     Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици III разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Обухватање целокупног обрађеног градива, повезивање и практична 
примена знања у извођењу мелодијских и ритмичких примера, примера 
из музичке литературе, кроз опажања и музичке диктате.   

Реализација: Савладавање хроматских скретница и пролазница кроз бројне 
примере из литературе, мелодијске примере и уз вежбе-моделе са наставником. Течно 
читање у оба кључа које се постиже равномерним читањем примера из литературе 
(етиде) и вежби из уџбеника. Самостално записивање нотног текста које се вежба 
усмено (понављање краћих мотива) и писмено (записивање мелодијско-ритмичких 
диктата).  
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Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици IV разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• самотално изведе мелодијски пример или пример из музичке литературе 
• самостално изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат  

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме сложеније односе тонова у тоналитету  
• разуме све обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 
• препозна и примени знања из теорије музике  
• препозна, осмисли и правилно изведе музичку фразу 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и решава мелодијске и ритмичке проблеме 
• одреди и правилно изведе музичку фразу 
• примени стечено знање на настави инструменталне наставе  

Метакогнитивно знање 
Ученик може да: 

• контролише и коригује извођење мелодијског или ритмичког примера 
• одреди начин вежбања приликом савладавања мелодијско-ритмичког 
примера или примера из музичке литаратуре 

• одреди квалитет и тачност свог изођења 

СОЛФЕЂО ЗА ДВОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

I РАЗРЕД (3 часа недељно, 105 часова годишње) 

Циљеви:  
• Развијање музикалности и музичке писмености.  
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• Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа.  
• Развој пулсације.  
• Оспособљавање ученика да изведу мелодијски пример.  
• Постваљање теријских термина и појмова из мелодике и ритма (без 
дефиниција). 

Реализација: Развијање музикалности кроз певање дечјих песмица и вежбица-
модела за сваки тон. Певање и опажање дурске и молске лествице помоћу дечјих 
песмица. Описмењавање ученика – читање и писање нота у оба кључа, солмизацијом и 
абецедом помоћу табулатора, преписивањем вежбица и равномерним читањем нота. 
Развијање пулсације – осећаја за ритам и савладавање ритмичких фигура уз помоћ 
дечјих песмица и ритмичких вежби. Оспособљавање ученика да самостално отпева 
мелодијски пример – вежбање уз помоћ табулатора и стално указивање на мелодијски 
покрет (лествично кретање, терцно кретање, акорди, скокови...).  

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици I разреда на крају првог полугодишта имају 
смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

Исходи за први циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• изведе мелодијски пример у обрађеним тоналитетима 
• изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре. 

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме односе (функцију) тонова у тоналитету у коме изводи мелодијски 
пример 

• разуме обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и одреди врсту лествице, препозна 
карактеристична мелодијска кретања. 

• Примени знање из лествица на инструменталној настави 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 
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Циљеви:  
• Обухватање целокупног обрађеног градива, повезивање и практична 
примена знања у извођењу мелодијских и ритмичких примера, примера 
из музичке литературе, кроз опажања и музичке диктате.   

Реализација: Утврђивање обрађених тоналитета и поставка тоналитета до 
четири предзнака кроз бројне мелодијске примере и уз вежбе-моделе са наставником. 
Течно читање у оба кључа које се постиже равномерним читањем примера из 
литературе (етиде) и вежби из уџбеника. Записивање нотног текста које се вежба 
усмено (понављање краћих мотива) и писмено (записивање мелодијско-ритмичких 
диктата).  
      Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици II разреда на крају првог полугодишта 
имају смотру, а на крају школске године испит који обухвата пређено градиво. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• самотално изведе мелодијски пример или пример из музичке литературе 
• самостално изведе ритмички пример у виолинском и бас кључу (парлато)  
• запише мелодијско-ритмички диктат  

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме све обрађене ритмичке фигуре у свим метричким врстама. 
• препозна и примени знања из теорије музике  
• препозна, осмисли и правилно изведе музичку фразу 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира мелодијски пример и решава мелодијске и ритмичке проблеме 
• одреди и правилно изведе музичку фразу 
• примени стечено знање на настави инструменталне наставе  

Метакогнитивно знање 
Ученик може да: 

• контролише и коригује извођење мелодијског или ритмичког примера 
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• одреди начин вежбања приликом савладавања мелодијско-ритмичког 
примера или примера из музичке литаратуре 

• одреди квалитет и тачност свог изођења 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

VI РАЗРЕД шестогодишњег школовања (1 час недељно, 35 часова годишње) 
IV РАЗРЕД четворогодишњег школовања (1 час недељно, 35 часова годишње) 
I и II РАЗРЕД двогодишњег школовања (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Циљ:  
• Разумевање музичких појмова и израза, као и повезивање теоријске 
наставе са солфеђом и инструменталном наставом. 

Реализација: Утврђивање појмова и термина обрађених у претходним разредима 
кроз анализирањем мелодијких примера и примера из музичке литературе, њихово 
дефинисање и систематизација. Обрадити нове музичке појмове и изразе користећи 
ученицима познату музичку литературу у корелацији са наставом солфеђа и 
инструменталне наставе. Градиво утврдђивати писменим и усменим задацима. 

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности ученика, спроводе 
се писмена и усмена испитивања. Ученици на крају школске године полажу испит који 
обухвата пређено градиво. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• препозна и користи музичке појмове и појаве из музичке литературе 
• самостално решава функционалне задатке  

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме владање законитости теорије музике  
• препозна и примени знања из теорије музике  
• влада музичком ортографијом  

Процедурално знање 
Ученик може да: 

6  22



• анализира музичке појмове и појаве и примени у пракси  
• одреди и правилно изведе музичку фразу на осноу музичких ознака 
• примени стечено знање на настави инструменталне наставе  

Метакогнитивно знање 
Ученик може да: 

• самостално открива односе и законитости између музичких појава и појмова 
• тумачи и разматра музичке термине  
• самостално примени принципе изградње теориских појмова  

ХОР 

IV, V и VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Анимирати и оспособити ученике за групно музицирање. Развијати 
перцепцију слушања осталих чланова и развијати жељу за успехом и 
радом у групном музицирању. 

Реализација: Атрактивним композицијама и прилагођавањем популарних 
уметничких композиција гласовним могућностима дечјег хора, занимљивим 
кореографијама или сценским поставкама (типа мјузикла или комада са певањем), као 
и повезивањем са другим облицима заједичког музицирања  (камерним или 
оркестарским саставима), развијати код ученика жељу и позитивну мотивисаност  за 
заједничким певањем. У корелацији са предметом солфеђо, унапреди читање 
(солмизационо) и савладавање деоница композиција које се обрађују на хору. Развијати 
осећање припадности колективу и развијање естетских осећања, упознавање нових 
речи, односа у природи и међу људима и слично.  
      

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности и ангажованост 
ученика. 

ОРКЕСТАР 

IV, V и VI РАЗРЕД шестогодишњег школовања (2 часа недељно, 70 часова годишње) 
III и IV РАЗРЕД четворогодишњег школовања (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
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• Анимирати и оспособити ученике за групно музицирање. Развијати 
перцепцију слушања осталих чланова и развијати жељу за успехом и 
радом у групном музицирању. 

Реализација: Спајањем различитих оркестарских група усаглашавати 
интонацију и артикулацију са осталим члановима у групном раду. Развијање 
интонације и артикулацију у раду са осталим члановима у групи и подстицању на 
активном слушању других. У корелацији са инструметналном наставом, интензивним 
укључивањем наставника инструменталне наставе у процесу читања и техничке обраде 
деоница, омогућити квалтитенију наставу оркестра и ефикаснију реализацију задатака 
и циљева. Развијати осећање припадности колективу и осећање за естетске вредности.  

Провера знања: Током године оцењују се и прате активности и ангажованост 
ученика. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• изведе орекстарску/хорску деоницу 
• акривно слуша своју и остале деонице у орекстру/хору и учетвује у 
обликовању звука оркестра/хора 

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• разуме и интерпретира ознаке у оркестарским/хорским деоницама 
• разуме и реагује на покрете диригента 

Процедурално знање 
Ученик може да: 

• анализира своју деоницу  
• одреди и правилно изведе музичку фразу 

Метакогнитивно знање 
Ученик може да: 

• контролише и коригује интонацију и динамику у складу са другим 
ученицима из групе 
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• одреди начин вежбања приликом савладавања мелодијско-ритмичког 
проблема у орекстарској/хорскојдеоници 

• одреди квалитет и тачност свог изођења у оквиру целе групе 

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 
Предшколски узраст (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљ:  
• Развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и 
уметности уопште.  

Реализација: Развијње љубав према музици и инструментима кроз игру и групно 
музицирање. Певањем дечијих песмица различитог карактера, развијати дечији слух, 
осећај за ритам, темпо и динамику. Кроз игру децу упознати са основним музичким 
појмовима и радити на музичком описмењавању.  

Провера знања: Током године прате се активност и ангажованост ученика. 

Исходи за други циклус:  

Чињенично знање 
Ученик може да: 

• отпева научене дечје песмице самостално и у групи 
• усклади кретање уз слушање музике – корачање, тапшање  
• изведе дечју песмицу на различите начине – брзо, споро, гласно, тихо... 

Концептуално знање 
Ученик може да: 

• препозна и разуме ноти запис 
• препозна различите инструменте 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТИМА 
-индивидуална настава- 
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КЛАВИР 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на музичком описмењавању ученика (упознавање ученика са 
основама нотног писма клавирске литературе) 

• Упознавање ученика са грађом клавира и основама клавирске технике 
(поставка руку и тела за клавиром, поставка шаке и прстију, основна техника 
извођачког апарата) 

• Развијати жељу за свирањем и музиком 
• Развијати музичку фантазију ученика 
• Радити на освешћивању појма о звуку, упућивати ученике на пажљиво 
слушање свог свирања 

• Развијати унутрашњи (ментални) и спољашњи (контролни) слух 
• Развијати музичку имагинацију у складу са потенцијалом ученика 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ 

Начини остваривања циљева:  Кроз игру, квизове, приче слушање музике 
развијати жељу за свирањем и музиком уопште.Сваку композицију објаснити кроз опис 
природе, бајке, игру, причу. Унутрашњи и спољашњи слух развијати кроз свирање и 
певање лаких песмица. 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања, као и континурано 
сумативно и формативно оцењивање. Током године обавезна су два јавна наступа, а на 
крају године обавезна је смотра са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Смотре у I разреду не подлежу нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште, музичке 
фантазије 

• Радити на техници, на опуштености апарата приликом извођења 
(упражњавати вежбе за телесну релаксацију у сврху даље изградње слободе 
и ефикасности извођачког апарата) 

• Развијање критичког слушања и мишљења 
• Мотивисање ученика за свирање и јавне наступе; стицање почетничког 
такмичарског искуства у складу са способностима и личном мотивацијом 
ученика 
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• Упознавање ученика са стилским карактеристикама композиција кроз плес и 
игру. 

• Упућивање ученика на слушање музике. 

Начин остваривања циљева: Организовати часове у групи вршњака, слушати са 
учеником композиције које се раде на часовима, препоручити дела композитора 
различитих епоха.            

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на мотивацији ученика за самостално вежбање и јавно свирање 
• Неговати љубав према музици 
• Развијати критичко мишљење и самосталност у раду 
• Радити на оспособљавању музичког апарата за извођење технички 
захтевнијих композиција  

• Увођење ученика у групно (камерно) музицирање свирањем композиција за 
четири руке или са другим инструментима 

• Радити на стицању навика слушања музике; подстицати доживљено 
слушање и интерпретацију музике; оспособљавати ученика за разумевање 
музичког дела. 

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

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

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

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

• Радити на развијању музичке фантазије  
• Упућивање ученика на посете концертима и слушање уметнички вредне 
музике. 

• Радити на концентрацији. 
• Радити на продубљивању осетљивости на лепоту клавирског звука. 
• У складу са интересовањем и потенцијалом ученика развијати музичку 
импровизацију и жељу за стварањем музичког дела. 

             
Начин остваривања циљева: Упутити ученике на вођење евиденције важбања, 

увести сарадњу са ученицима других одсека у циљу неговања камерног музицирања. 
Развој музичке фантазијеостварити указивањем на аналогије међу уметничким делима 
и уметничким вредностима из разних области уметничког изражавања ( књижевности, 
сликарства, вајарства, архитектуре..). Кроз подстицајне разговоре упућивати ученика на 
упоређивање дела и изградњу способности увиђања у циљу увођења у област музичке 
естетике (садржај примерен учениковом узрасту) 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна 
су два јавна наступа, смотра на крају првог полугодишта и годишњи испит са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 
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V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити и даље на мотивисању ученика за самостално вежбање и јавно 
наступање, као и вођење евиденције вежбања. Унапређивање концертних и 
такмичарских наступа 

• Унапређивање пијанистичке технике  
• Радити на развијању самосталног доживљаја музике и музичког дела 

(маштовитост, визија и слика композиција) 
• Развијати имагинацију ученика и освешћивање повезаности психичког и 
моторног (физичког) аспекта извођења 

• Радити на развоју слушања композиција уз праћење нотног текста. 
• Одржавање неговања камерног музицирања 
• Слушање концерата уметнички вредне музике 
• У складу са мотивацијом ученика унапређивати музичку импровизацију и 
стваралаштво. 

Начин остваривања циљева: Интезивно радити на даљем развоју могућности 
извођачког апарата путем савлађивања свих врста техничих захтева ( у варијантама 
прилагођеним индивидуалним могућностима ученика). Развијати слушне контроле код 
ученика при функционисању моторног апарата у сврху постизањавишег ступња 
виртуозитета. 

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

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Развијати самосталност ученика, и даље развијати жељу за сопственим 
ангажовањем ( јавни наступи, такмичења...). 

• Даље радити на професионалном приступу делу и проширивањем знања о 
музичким облицима и епохама   

• Радити на континуираном развоју самосталног вежбања 
• Радити на менталној и физичкој издржљивости приликом извођења дужих 
композиција. 

• Радити на ученичкој заинтересованости за стварање музике путем личне 
ванмузичке представе и њене реализације. 
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• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Начин остваривања циљева: Даље радити на континуираном процесу 
повезивања стеченог теоретског знања и разумевања личне извођачке праксе. Задавати 
ученику сложеније домаће задатке и подстицати на припремање тежих композиција за 
концертно извођење (без помоћи наставника, у потпуности самостално). 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током шестогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. Током године обавезна су два јавна 
наступа, смотра на крају првог полугодишта и годишњи испит са извођењем дела која 
су предвиђена планом и програмом. 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

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

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, педализација) 
• Разуме и примењује ознаке за темпо 

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

• Разуме  карактеристике различитих музичких епоха  и примењује у свирању 
• Анализира одслушано музичко дело 

Процедурално знање 
• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру 
• Разуме и примењује методе (решавање техничких и музичких захтева) код 
самосталног вежбања 

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

Метакогнитивно знање 
• Препознаје и примењује стечено знање( артикулација, тоналитет, 
динамика...) 
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• Свестно и са разумевањем свира различите облике композиција 
(етиде,сонатине... ) и њихове стилске карактеристике ( тонски слог, форма, 
технички захтеви) 

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

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

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

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

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 
• Познаје основне карактеристике музичких епоха 
• Може да прати другог ученика или да свира у мањем саставу 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 
• Критички размишља и износи своја запажања 
• Разуме и примењује знања из области теорије музике и историје 

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке вештине 
• Репродукује композиције од почетка до краја 
• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру 
• Самостално примењује  начине решавања музичких и техничких захтева 
• Анализира и примењује различите интерпретације истог дела 

Метакогнитивно знање 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 
• Разуме и аргументовано образлаже музичку фантазију и естетику 
• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу 
музичкиг дела (етиде, полифоне композиције, сонате...) 

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

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

Циљеви и задаци: 
• Радити на музичком описмењавању ученика (упознавање ученика са 
основама нотног писма литературе за хармонику). 

• Упознавање ученика са грађом хармонике. 
• Упознавање са основним техникама извођачког апарата: поставка руку и 
тела, шаке и прстију приликом свирања хармонике. 

• Подстицање љубави према музици и према инструменту. 
• Развијање радне навике за свакодневно вежбање. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. Смотре у I разреду не подлежу нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште. 
• Радити на техници, на опуштености апарата приликом извођења 

(упражњавати вежбе за телесну релаксацију у сврху даље изградње слободе 
и ефикасности извођачког апарата). 

• Развијати жељу за свирањем и музиком, кроз игру, квизове, причу, слушање 
музике. 

• Ученик треба да упозна музички мотив и реченицу, уз јасније 
диференцирање мелодије и пратње. 

• Свирање интервала терце и сексте, техничко напредовање леве и десне руке, 
познавање акордског мол баса  и увода у полифонију, употреба регистара. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште. 
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• Развијање музичке меморије. 
• Примена различитих врста артикулације. 
• Радити на техничким способностима ученика. 
• Радити на стицању навика слушања музике; подстицати доживљено 
слушање и интерпретацију музике 

• Оспособљавати ученика за разумевање музичког дела. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог 
полугодишта организује се смотра, а на крају године ученици имају годишњи испит, са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознавање и свирање цикличних композиција. 
• Постизање бржег темпа,употреба октава и скокова. 
• Увођење сарадње са колегама других одсека, у циљу неговања камерног 
музицирања. 

• Радити на мотивацији ученика за самостално вежбање и јавно свирање, 
неговати љубав према музици. 

• Радити на концентрацији. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог 
полугодишта организује се смотра, а на крају године ученици имају годишњи испит, са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознаавање елемената полифоније (глас, тема, имитације, одговори). 
• Читање с листа одговарајућих вежби. 
• Употреба баритон баса и самостално решавање проблема прстореда и 
вођења меха. 

• Радити на развоју слушања композиција уз праћење нотног текста. 
• Одржавање неговања камерног музицирања и слушања концерата уметнички 
вредне музике. 

• У складу са мотивацијом ученика унапређивати музичку импровизацију. 
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Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог 
полугодишта организује се смотра, а на крају године ученици имају годишњи испит, са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Обрада сложенијих композиција са двогласом, трогласом и употребом 
баритон баса, усавршавање технике леве и дене руке. 

• Радити на менталној и физичкој издржљивости приликом извођења дужих 
композиција. 

• Рад на сложенијим захтевима вођења меха (рикошет мехом, шеик). 
• Транспоновање регистара за октаву више или ниже. 
• Стилско извођење полифоне композиције, цикличне, виртуозне. 
• Радити на ученичкој заинтересованости за стварање музике путем личне 
ванмузичке представе и њене реализације. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике 
• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских 
проблема, уз стручну консултацију и надзор наставника. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током шестогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. У току првог полугодишта организује се 
смотра, а на крају године ученици имају годишњи испит, са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ХАРМОНИКЕ 
  
Настава се изводи индивидуално. 

Приликом постављања програмских захтева и планираног градива треба имати у виду 
способности и предиспозиције сваког ученика. Избор композиција у циљу савладавања градива 
прилагођавају се сваком ученику индивидуално у складу са његовим афинитетима, 
склоностима и способностима. Ученика уједно усмеравати ка квалитетнијој литератури и 
слушању одговарајућих композиција на нивоу узраста. Све захтеве треба остварити кроз мањи 
или већи број једноставнијих односно сложенијих примера не заборављајући дидактичке 
принципе рада. 

Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида користити за одговарајуће 
поступно напредовање и овладавање што комплетнијом и лежернијом интерпретацији на 
инструменту. Треба стремити подизању темпа у композицијама где се то очекује од извођача 
кроз што уједначенији штрих обе руке. 

6  34



 Транскрибоване композиције старих мајстора користе се за упознавања ученика са 
различитим стиловима кроз дела највећих композитора. Рад на полифоним, пре свега 
транскрибованим делима. 
 Обрадом разних комада и једноставних цикличних композиција подстиче се развој 
музичке маште, смисла за облик и тонске боје као и концентрације код ученика. 
 Указивати на правилну употребу регистара  у односу на поједине музичке и техничке 
захтеве. 
 Наставник и ученик на часовима  заједнички раде на неговању квалитета тона, 
ритмичко-метричке стабилности, меморије, динамике, агогике и осталих елемената. Чак и код 
најједноставнијих примера школске литературе све претходно речено је важно за формирање 
комплетне музичке личности ученика на нивоу његовог узраста и могућности. 
 Приликом постављања односа између пограмских захтева и планираног градива треба 
имати у виду све основне особине ученика. Прилагођавање наведених програмских захтева 
способностима ученика и његовом интересовању уједно усмерава ка квалитетнијој литератури 
и слушању одговарајућих композиција на нивоу узраста. Све захтеве треба остварити кроз 
мањи или већи број једноставнијих, односно сложенијих примера, зависно од могућности 
ученика. Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида користити за 
одговарајуће поступно напредовање и овладавање основним облицима техничке поставке. 
Треба постићи одређени темпо кроз уједначени рад прстију у техничким вежбама и етидама. 
Рад на техници меха се прилагођава одређеној артикулацији, стилу и комплетном музичком 
изражавању, адекватно узрасту ученика. Транскрибоване композиције старих мајстора користе 
се за упознавање стила, као припрема за полифонију и каснији развој сложеније слушне 
контроле, уз независност прстију и руку.  Разни комади и једноставне цикличне форме су 
потребне за почетни развој музичке маште, смисла за облик и тонске боје као и концентрације 
код ученика.  Употреба регистара треба да буде правилно постављена у односу на поједине 
музичке и техничке захтеве. Неговање квалитета тона, ритмичко-метричке стабилности, 
меморије, динамике, агогике и осталих елемената чак и код најједноставнијих примера школске 
литературе је важно за формирање комплетне музичке личности ученика на нивоу његовог 
узраста и могућности.   

Пожељно је  да наставник разговара и дискутује са учеником о разним изазовима са 
којима се сусрећу приликом наставе (учења) и у школском животу уопште. Наставник води 
рачуна о учениковим интелектуалним, социјалним и емоционалним потребама. Ученик и 
наставник на часу раде сараднички, односно заједничким стратегијама постижу  зацртан 
васпитно-образовни циљ. По потреби тај циљ треба да се мења и прилагођава (надограђује) у 
складу са новонасталим околностима. Пожељно је да наставник што боље познаје ученике 
којима предаје и да уме да прилагоди методе наставе учениковим потребама, да уме да процени 
на којем нивоу знања се ученик тренутно налази, тако да зна шта ученик уме самостално да 
интерпретира/одсвира, а такође да зна када је ученику потребна помоћ и у којој мери. Такође, 
веома је битно да наставник не предаје и не задаје превише тежак програм/композиције 
ученицима да самостално раде, јер их то може трајно демотивисати за даљи рад и 
напредовање. Комуникација треба да тече двосмерно, што резултира пријатном атмосфером  на 
настави - ученик се не устручава да пита, да има своје мишљење, идеје итд.  

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 
• Ученик познаје карактеристике хармонике (називе делова инструмента и која 
је њихова намена/функција); 
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• Ученик познаје елементе нотног писма (именовање нота солмизацијом и 
абецедом у виолинском и бас кључу у малој, првој и другој октави, разликује 
и тачно препознаје различите нотне вредности и једноставније ритмичке 
фигуре); 

• Ученик познаје основне партитурне ознаке и њихову функцију (виолински  и 
бас кључ, знаци за понављање, основне динамичке и агогичке ознаке, ознаке 
за темпо…).   

Концептуално знање 
• Ученик разуме појмове из теорије музике (ноте, ритам, тоналитет, 
интервали...); 

• Ученик повезује знање  стечено учењем теорије, терминологију и музичке 
појмове са конкретним примерима у литератури односно композицијама које 
учи да свира на инструменту - хармоници; 

• Ученик уме да прилагоди своје схватање музике, музичких термина и 
правила са процедурама и знањима које стиче и усваја на настави из 
уџбеника и уз помоћ наставника.  

Процедурално знање 
• Ученик уме да изведе одговарајуће техничке елементе свирања на 
хармоници, кроз свирање разноврсних композиција, етида и лествица; 

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

• Свира научени нотни текст напамет, уме самостално да учи, вежба и да 
примењује научено у сличним ситуацијама/композицијама (остварује 
трансфер знања). 

Метакогнитивно знање 
• Ученик је свестан свог музичког знања, уме да процени колико је научио и 
да у складу са тим планира даље учење и вежбање; 

• Ученик током свирања, размишља о томе шта му се дешава, уме да 
анализира своје свирање, предности и недостатке; 

• Ученик уз помоћ наставника постепено стиче навику да се преиспитује и да 
схвата важност рефлексије, као и да јача мотивацију како спољашњу 
(екстринзичку) тако и унутрашњу (интринзичку); 

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

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 
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Чињенично знање 
• Познаје једноставније и сложеније елементе нотног писма, самостално и 
врло прецизно чита нотни текст; 

• Ученик памти већи  број ознака за динамику и темпо;   
• Стицање основних појмова о стиловима преко литературе која се обрађује 
• Ученик познаје основне карактеристике музичких епоха; 
• Детаљније учи елеменате полифоније (глас, тема, имитација, одговор итд.) и 

техничка средства којима се она остварује; 
• Ученик зна историјат инструмента, и познаје историјски контекст композиције које 

свира и музичких појмова које је савладао (нпр. ако свира Скарлатијеву Сонату, зна 
да је компонована оригинално за чембало, а да у време Барока хармоника није још 
увек ни постојала…).  

Концептуално знање 
• Ученик разуме стилске карактеристике у свирању; 
• Ученик повезује знање  стечено учењем теорије, терминологију и музичке 
појмове са конкретним примерима у литератури односно композицијама које 
учи да свира на инструменту - хармоници; 

• Критички размишља и износи своја запажања. 
• Разуме знања из области теорије музике и историје и уме да их препозна на 
различитим примерима из литературе. 

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке и музичке вештине; 
• Репродукује композиције од почетка до краја, уме самостално да учи, вежба 
и да примењује научено у сличним ситуацијама/композицијама (остварује 
трансфер знања); 

• Ученик уме самостално да решава лакше проблеме у примени прстореда, 
разних начина извођења појединих врста артикулације, вођењу меха и 
примени регистара…; 

• Изводи одговарајуће техничке елементе свирања на хармоници (ради на 
сложенијим захтевима вођења меха - тремоло, тремоландо, рикошет мехом);. 

• Самостално примењује  начине решавања музичких и техничких захтева 
(примењује и мења регистре у односу на стил и карактер композиције); 

• Ученик детаљније примењује већи број ознака за динамику и темпо; 
• Ученик чита с листа одговарајуће вежбе, етиде и комаде; 
• Ученик може да свира у мањем камерном саставу. 

6  37



Метакогнитивно знање 
• Ученик је свестан начина меморисања нотног текста; 
• Ученик је константно свестан свог музичког знања, уме да процени колико је 
научио и да у складу са тим планира даље учење и вежбање; 

• Ученик током свирања, размишља о томе шта му се дешава, уме да 
анализира своје свирање, предности и недостатке, конструктивно промишља 
и примењује метакогнитивне стратегије учења, „научио је како да учи“; 

• Анализира музички облик (тему са варијацијама, свита, сонатни облик, 
сонатину); 

• Ученик је стекао навику да се преиспитује и схвата важност рефлексије, уме 
да одржава  мотивацију за учењем и постигнућем на високом нивоу; 

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

ГИТАРА 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Успостављање међусобног поверења између наставника и ученика. 
• Формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање 
основних елемената музичке писмености( имена нота, трајање нота, 
виолински/бас кључ) 

• Овладавање основном техником свирања 
• Упознавање ђака са основним деловима инструмента, правилним седењем и 
правилним положајем обе руке 

• Свирање тонова апојандо техником  и тирандо техником 
• Савладавање најмање једне лествице у оквиру прве позиције. 
• Увод у полифонију преко врло једноставних канона и имитација. 
• Упознавање са најједноставнијим динамичким контрастима и 
најједноставнијим променама боје 

Начин и реализација:У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким 
и уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких 
термина. Свирање на празним жицама,потом у краћим лествичним кретањима, као и 
симултани акорди и арпеђа у оквиру прве позиције. Рад на динамици кроз веома 
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једноставне композиције,све у покушају да се оствари једноставан музички израз на 
коме треба инсистирати од почетка. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна 
су два јавна наступа, а на крају године обавезна је смотра са извођењем дела која су 
предвиђена планом и програмом. Смотре у I разреду не подлежу нумеричком начину 
оцењивања.Оцењује се сумативно и формативно. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на техничким елементима (на шеснестинама, пунктираним 
нотама) 

• Комплетно упознавање свих нота , закључно са петом позицијом. 
• Савладавање основних дурских и молских акорада 
• Рад на дурским и молским лествицама до петог поља 
• Поставка малог бареа. 
• Рад на динамици 
• Поставка најосновних елемената музичке форме 
• Усмеравање ученика за самостално бављење инструментом (формирање 
радних навика) 

Начин и реализација:Кроз комаде,етиде и вежбе које морају бити дуже и 
сложеније техника се подиже на виши ниво. Свирање лествица без празних жица им 
омогућава да се упознају са свим нотама до пете позиције. Примена адекватних 
композиција,техичких вежби,које омогућавају припрему за мали баре хват. Опширније 
и детаљније радити на динамици (форте, фортисимо, пиано, пианисимо) и боји тона 
(ординаре, тасто, понтичело). Упознавање са двотактом, тротактом и мотивом. Увођење 
писање музичког дневника код куће. 

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознавање хватаљке закључно са седмом позицијом 
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• Увођење типских двооктавних лествица у новим позицијама 
• Свирање лествичних интервала у спором темпу. 
• Постављање технике вибрата. 
• Рад на поставци великог баре хвата. 
• Рад на одвајању мелодије и пратње 
• Једноставна анализа композиција 
• Овладавање специфичним ознакама везаним за инструмент. 

Начин и реализација:Учење нота до седме позиције кроз двооктавне лествице са 
детаљним образложењем промене позиције и почетком рада на ритмичким 
варијантама. Помоћу различите динамике и различитих врста удара кроз композиције 
детаљније се ради на ознакама за инатрумент, као и образложење катактера 
композиције. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна 
су два јавна наступа и годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Смотра на крају првог или другог полугодишта се одржава у складу са 
договором на стручном већу предмета. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даље употпуњавање и развијање способности ученика у оквиру садржаја 
програма. 

• Поставка легато технике за леву руку. 
• Даљи рад и усавршавање двооктавних лествица и интервала. 
• Даље усавршавање арпеђа десне руке. 
• Упознавање девете позиције 
• Упознавање са једноставним украсима – горњи и доњи предудар. 
• Увођење ознака карактера. 
• Успостављање потпуне контроле ритма и темпа. 
• Инсистирање на музичком изразу. 
• Објашњење и употреба агогике. 
• Оспособљавање ученика за самосталан рад 
• Увођење читање с листа 
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Начин и реализација:Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем 
начина на који се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. 
Препуштати ученику да сам пише прстореде леве и десне руке. Техничким вежбама 
обогатити тонове горњим и доњим предударима. Кроз наставниково свирање и 
објашњавање долазити до тачне агогике и темпа. Читати врло једноставне композиције 
са којима се први пут сусреће. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања Током године обавезна 
су два јавна наступа и годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Смотра на крају првог или другог полугодишта се одржава у складу са 
договором на стручном већу предмета.Укључивање ученика у оркестар гитара као вид 
мотивације 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Рад на легатима за леву руку. 
• Рад на промени позиције и скоковима за леву руку. 
• Даљи рад на украсима – двоструки предудар, мордент, пратрилер. 
• Рад на артикулацији и детаљна контрола трајања тонова. 
• Вежбе за баре и вежбе за истезање. 
• Даљи рад на читању с листа у једноставнијим примерима. 
• Проширивање репертоара 

Начин и реализација: Проширивање репертоара се врши увођењем ренесансне, 
барокне или модерне композиције уз упознавање карактеристика стила. Техничким 
вежбама усвршавати технике леве руке као што су скокови,двоструки предудари, 
мордент,трилери,баре хватови,легата. Издвајањем мелодијских линија као јединке, 
обраћати пажњу на сваки тон. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка детета, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Током године обавезна 
су два јавна наступа и годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Смотра на крају првог или другог полугодишта се одржава у складу са 
договором на стручном већу предмета.Укључивање ученика у оркестар гитара као вид 
мотивације 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 
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Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на комплетном музичком образовању 
• Рад на тремоло техници. 
• Извођење свих украса (од предудара до трилера). 
• Рад на октавним флажолетима и на разним врстама ефеката (тамбора, 
пициката, ефекат добоша и др.). 

• Рад на штимовању инструмента. 
• Развијање способности уочавања хармонских промена у току свирања. 
• Развијање критичког односа према основним елементима музичког 
извођења. 

• Оспособљавање ученика за наставак школовања. 

Начин и реализација: Подсећати стално да кроз композиције треба пазити на 
темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан музички израз. 
Рад на украсима као што су предудар, трилер, ефекат добоша и др. Давати много више 
слободе ученику у свим сегментима извођења композиција као и у одабиру истих. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током шестогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. Током године обавезна су два јавна 
наступа и годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 
Смотра на крају првог или другог полугодишта се одржава у складу са договором на 
стручном већу предмета. Укључивање ученика у оркестар гитара као вид мотивације. 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 
• Индетификује музичке симболе и делове инструмента 
• Препознаје све музичке ознаке у оквиру композиције. 
• Разуме и примењује ознаке за темпо. 
• Разликује динамичке контрасте. 

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

• Реализује начине извођења композиција (динамика, агогика,артикулација..) 
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• Анализира одслушано музичко дело. 
• Примењује знање музичких појмова из солфеђа. 

Процедурално знање 
• Изводи композиције напамет. 
• Дискутује о евентуалним техничким проблемима. 
• Анализира дозивљено слушање и интерпретацију композиције које свира. 

Метакогнитивно знање 
• Анализира и опажа музичке симболе у оквиру композиције. 
• Тумачи и разматра своје музичке наступе. 
• Објашњава своје личне  стратегије приучењу и слушању музике. 

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично станје 
• Разуме и примењује све основне музичке елементе (ритам,артикулацију, 
агогику, прсторед...) 

• Анализира нотни текст. 
• Изражава сопствени стил свирања. 
• Прилагођава се у тимском свирању. 

Концептуално знање 
• Резимира и аргументује своја запажања. 
• Констатује и примењује знања из теорије музике и софеђа. 
• Анализира одслушано музичко дело. 
• Дискутује и објашњава основне музичке помове. 

Процедурално знање 
• Рашчлањује и решава све евентуалне техничке проблеме. 
• Излаже композиције напамет од почетка до краја. 
• Анализира дозивљено слушање и интерпретацију композиције које свира. 

Метакогнитивно знање 
• Самостално трага за поставком композиције. 
• Тумачи и разматра своје музичке наступе. 
• Објашњава своје личне  стратегије приучењу и слушању музике. 
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ГУДАЧИ (виолина, виолончело) 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознавање ученика са основама нотног писма виолинске литературе. 
• Упознавање ученика са грађом виолине/виолончела. 
• Упознавање са основним техникама извођачког апарата: поставка руку и 
тела, држање гудала приликом свирања. 

• Подстицање љубави према музици и према инструменту. 
• Проближавање звука инструмента ученику уз певање  и  свирање познатих 
мелодија 

• Усвајање основних потеза на гудалу. 
• Мотивацију за свирање проналазити уз помоћ игре са инструментом и 
заједничким музицирањем. 

• Охрабривање ученика за заједничко музицирање било са професором или са 
другим ученицима. 

Начин и реализација:Упознавање ученика са деловима виолине и гудала, 
основама нотног писма . Поставка руку и тела са виолином, поставка шаке и прстију; 
основна техника извођачког апарата. Сваку композицију објаснити кроз причу, игру, 
бајку, упознавање са елементима музичке форме. Кроз певање и свирање лакших 
песмица развијати слух (ментални и контролни).Развијати љубав према инструменту и 
музици,У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким и уметничким 
могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких термина. Свирање на 
празним жицама,потом у краћим лествичним кретањима, у оквиру прве позиције. Рад 
на динамици кроз веома једноставне композиције,све у покушају да се оствари 
једноставан музички израз на коме треба инсистирати од почетка. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. Смотре у I разреду не подлежу нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на поставци леве и десне руке. Опуштање руке (зглоб шаке). 
• Рад на даљем описмењавању и развоју слуха и музичке интелигенције. 
• Развој  заједничког свирања и појмова слушања и предслушавања. 
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• Упознавање са основама динамичких ознака и ознака за темпо. 
• Развијање мисаоне целине (фразе). 
• Упућивање ученика на слушање музике 

Начин и реализација: Кроз комаде,етиде и вежбе које морају бити дуже и 
сложеније, техника леве и десне руке се подиже на виши ниво. Свирање лествица   им 
омогућава да се упознају са свим нотама  на свим жицама. Примена адекватних 
композиција,техичких вежби,које омогућавају припрему  за промену позиције. 
Опширније и детаљније радити на динамици (форте, фортисимо, пиано, пианисимо) и 
боји тона  Упознавање са двотактом, тротактом и мотивом. Увођење писање музичког 
дневника код куће. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извођењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на техници леве и десне руке. 
• Увођење вибрата и неговање лепог тона. 
• Увођење треће и друге позиције. 
• Даљи рад на развоју фразе. 
• Неговање заједничког музицирања. 
• Припреме за јавне наступе уз савлађивање техничких и музичких тешкоћа. 
• Проширивање  знања о ознакама темпа и динамике. 
• Увођење навике самосталног вежбања. 

Начин и реализација:Начин остваривања циљева: Упражњавати вежбе за 
телесну релаксацију у сврху даље изградње слободе и ефикасности извођачког 
апарата.Увођење вибрата. Препоручити ученику дела композитора различитих епоха, 
посветити неки час и заједничком слушању.Учење нота до  треће позиције,ћ кроз 
двооктавне лествице са детаљним образложењем промене позиције и почетком рада на 
ритмичким варијантама. Помоћу различите динамике и различитих врста удара кроз 
композиције детаљније се ради на ознакама за инструмент, као и образложење 
катактера композиције. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
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полугодишта организује се по једна смотра са извођењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. На крају године ученици имају годишњи испит, такође са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Развој музичког апарата радом на композицијама сложенијих техничких 
садржаја. 

• Усвајање потеза: staccato, sautillé. 
• Рад на вибрату и даљем развоју тона. 
• Упознавање ученика са стилским епохама, различитим стиловима у 
уметности и прављење аналогија са осталим гранама уметности. 

• Континуирани рад на развоју навике самосталног вежбања 

Начин и реализација:Анализирањем проблема који се јаве и изналажењем 
начина на који се они могу решити, подстицати да они сами дођу до закључка. 
Препуштати ученику да сам пише прстореде леве   руке. Техничким вежбама обогатити 
тонове лепим вибратом и лепим тоном. Кроз наставниково свирање и објашњавање 
долазити до тачне агогике и темпа. Читати врло једноставне композиције са којима се 
први пут сусреће. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извoђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. На крају године ученици имају годишњи испит, такође са 
извoђењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Подстицање  индивидуалног развоја ученика. 
• Даљи рад на развоју музичког апарата увођењем техничких вежби 
• Усавршавање вибрата. 
• Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера и промена позиција. 
• Подстицање ученика на камерно музицирање и савладавање треме. 
• Рад на меморији и свесном усвајању дела као целине. 
• Ученика треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 
• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање (фокусирање 
на проблем и успешно решавање) 
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Начин и реализација:Увођењем  барокне, класичне или модерне композиције уз 
упознавање карактеристика стила. Техничким вежбама усавршавати технике леве и 
десне руке као што су скокови у позиције ,вибрато, деташе,легато,,трилери, Издвајањем 
мелодијских линија као јединке, обраћати пажњу на сваки тон. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извoђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. На крају године ученици имају годишњи испит, такође са 
извoђењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 
  

Циљеви и задаци: 
• Даљи развој ученикове индивидуалности и маште. 
• Усавршавање музичког апарата кроз техничке вежбе. 
• Препознавање музичких стилова. 
• Неговање навике самосталног вежбања. 
• Увођење двојних нота и подстицање на камерно свирање. 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике 
• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских 
проблема, уз стручну консултацију и надзор наставника. 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Начин и реализација:Подсећати стално да кроз композиције треба пазити на 
темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан музички израз. 
Рад на вибрату, тону,интонацији,потезима украсима. Давати много више слободе 
ученику у свим сегментима извођења композиција као и у одабиру истих. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током шестогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта 
организује се по једна смотра са извoђењем дела која су предвиђена планом и 
програмом.  На крају године ученици имају годишњи испит, такође са извoђењем дела 
која су предвиђена планом и програмом. 
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КОНТРАБАС 

I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Радити на музичком описмењавању ученика (упознавање ученика са 
основама нотног писма литературе за контрабас). 

• Упознавање ученика са грађом контрабаса. 
• Упознавање са основним техникама извођачког апарата: поставка руку и 
тела, држање гудала приликом свирања. 

• Подстицање љубави према музици и према инструменту. 
• Усвајање основних потеза на гудалу. 
• Подстицати мотивацију за свирање 
• Охрабривање ученика за заједничко музицирање било са професором или са 
другим ученицима. 

Начин и реализација:У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким 
и уметничким могућностима ученика тежи се ка основама технике и музичких 
термина. Свирање на празним жицама,потом у краћим лествичним кретањима  у 
оквиру прве позиције. Рад на динамици кроз веома једноставне композиције,све у 
покушају да се оствари једноставан музички израз на коме треба инсистирати од 
почетка. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. Смотре у I разреду не подлежу нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на поставци леве и десне руке. Опуштање руке (зглоб шаке). 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште. 
• Рад на даљем описмењавању и развоју слуха,звука и музичке интелигенције. 
• Упознавање са основама динамичких ознака и ознака за темпо. 
• Развијање мисаоне целине (фразе). 
• Увођење навике самосталног вежбања 

Начин и реализација:Кроз комаде,етиде и вежбе које морају бити дуже и 
сложеније техника се подиже на виши ниво. Свирање лествица. Примена адекватних 
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композиција,техичких вежби,које омогућавају припрему за леп тон. Опширније и 
детаљније радити на динамици (форте, фортисимо, пиано, пианисимо) и боји 
тона .Упознавање са двотактом, тротактом и мотивом. Увођење писање музичког 
дневника код куће. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извoђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом.  На крају године ученици имају годишњи испит, такође са 
извoђењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на техници леве и десне руке. 
• Увођење вибрата и неговање лепог тона. 
• Даљи рад на развоју фразе. 
• Припреме за јавне наступе уз савлађивање техникчких и музичких тешкоћа 
уз трему. 

• Ученика треба оспособити да правилно користи и одржава инструмент. 
• Оспособљавање за свирање напамет као и правилно вежбање 

Начин и реализација: Учење нота до треће позиције кроз двооктавне лествице са 
детаљним образложењем промене позиције и почетком рада на ритмичким 
варијантама. Помоћу различите динамике и различитих врста удара кроз композиције 
детаљније се ради на ознакама за инструмент, као и образложење катактера 
композиције. 

Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. У току првог и другог 
полугодишта организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена 
планом и програмом. На крају године ученици имају годишњи испит, такође са 
извђењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Развој музичког апарата радом на композицијама сложенијих техничких 
садржаја. 

• Рад на вибрату и даљем развоју тона. 
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• Упознавање ученика са стилским епохама, различитим стиловима у 
уметности, прављење аналогија са осталим гранама уметности. 

• Континуирани рад на развоју навике самосталног вежбања. 
• Увођење двојних нота и подстицање на камерно свирање. 
• Даљи развој ученикове индивидуалности и маште. 
• Усавршавање музичког апарата кроз техничке вежбе. 
• Неговање навике самосталног вежбања. 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 

Начин и реализација: Подсећати стално да кроз композиције треба пазити на 
темпо, квалитет тона, динамику, боју, агогику, односно на целокупан музички израз. 
Рад на украсима као што су предудар, трилер,Рад на вибрату.. Давати много више 
слободе ученику у свим сегментима извођења композиција као и у одабиру истих. 

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта 
организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. На крају године ученици имају годишњи испит, такође са извђењем дела 
која су предвиђена планом и програмом. 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 
• Познаје карактеристике и историјат гудачких инструманата,  препознаје 
елементе нотног писма (свира нотни текст у виолинском  кључу, препознаје 
партитурне ознаке – знаци за понављање, основне динамичке ознаке) 

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, Разуме и примењује 
ознаке за темпо 

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

• Разуме  карактеристике различитих музичких епоха  и примењује у свирању 
• Анализира одслушано музичко дело 

Процедурално знање 
• Изводи одговарајуће технике свирања на виолини 
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• Разуме и примењује методе (решавање техничких и музичких захтева) код 
самосталног вежбања 

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

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

• Свесно и са разумевањем свира различите облике композиција (етиде,комаде 
кончертина... ) и њихове стилске карактеристике (  форма, технички захтеви) 

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

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

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

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

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 
• Познаје основне карактеристике музичких епоха 
• Може свира у мањем саставу 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 
• Критички размишља и износи своја запажања 
• Разуме и примењује знања из области теорије музике и историје 

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке вештине 
• Репродукује композиције од почетка до краја 
• Изводи одговарајуће технике свирања на виолини 
• Самостално примењује  начине решавања музичких и техничких захтева 
• Анализира и примењује различите интерпретације истог дела 

Метакогнитивно знање 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 
• Разуме и аргументовано образлаже музичку фантазију и естетику 
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• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу 
музичкиг дела (етиде, комади, сонате кончертина..) 

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

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

Циљеви и задаци: 
• Упознавање са инструментом 
• Овладавање техником дисања и поставком усана 
• Почетни рад на развијању музичке фантазије 
• Упознавање са функционалним положајем тела, правилним стајањем и 
поставком руку 

• Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо 
• Повезивање визуелног и слушног перцепирања са извођачким апаратом 
• Развој слуха 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два 
јавна наступа током године а на крају школске године организује се смотра са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. Смотре у I разреду не 
подлеже нумеричком начину оцењивања. 

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на развоју спољашњег и унутрашњег слуха 
• Развој контроле тона уз основе динамичког нијансирања 
• Наставак рада на развијању музичке фантазије и креативности 
• Проширивање знања о механизму произвођења флаутског звука, Ширење 
регистра по могућству ученика 
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• Обогаћивање искуства стеченог у области функционалне употребе 
извођачког апарата. 

• Развој слуха 
• Рад на опуштенијем и спонтанијем раду дисајних органа као и моторике 
приликом извођења. 

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на техници дисања, као и детаљан рад на корелацији прстију и 
језика 

• Наставак и проширивање рада на тонским и техничким вежбама 
• Рад на мотивацији ученика за јавним наступом 
• Оспособљавање музичког апарата за извођење техничких и тонски 
захтевнијух композиција 

• Развијање слуха 
• Упознавање са различитим начинима добијања звука (легато, стакато, 
портато) 

• Развијање имагинације ученика и освешћивање повезаности психичког и 
физичког аспекта извођења 

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
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• Наставак рада на развоју унутрашњег и спољашњег слуха даљим 
усложњавањем тешкоћа савладаних у предходном разреду. Са нарочитом 
пажњом усмереном на хармониско-мелодијске односе. 

• Продубљивање осетљивости на лепоту флаутског звука, доследним радом на 
усавршавању извођачке вештине „певања“ на флаути. Повезивање технике и 
тона и њихово нијансирање 

• Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела 
• Наставак рада на развијању самосталне музичке фантазије 
• Продубљивање самосталности при вежбању 
• Оспособљавање музичког апарата за извођење техничких и тонских 
захтевнијих композиција и даљи рад на развијању слуха 

• Рад на опуштности моторно-мануелног апарата при извођењу захтевнијих 
композиција 

• Освешћивање процеса меморисања 

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

V РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

• Проширивање знања из орнаментације 
• Посвећивање нарочите пажње изучавању композиција техничке структуре и 
композиција са романтичарском кантиленом, ради даљег развоја извођаче 
технике „певања“ на флауту 

• Рад на микродинамици 
• Стални развој музичке фантазије 
• Упознавање флауте као оркестарског и камерног инструмента 
• Даљи развој слушне контроле при функционисању моторног апарата 
• Даљи развој моторичких вештина. Профилисање различитих тушеа. 
• Обогаћивање извођења на флаути 

Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 
понављања и вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два 
јавна наступа током године а на крају школске године организује се годишљи испит са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 
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VI РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Наставак рада на компликованијим вежбама за тон као и опсежна примена 
досадашњег знања у решавању техничких проблема. Увођење рада на 
дуплом и троструком језику, као и интезивни рад на интервалима 

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

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

• Усавршавање техничког аспекта извођења кроз познавање техничког 
фразирања. 

• Повезивање теоретског разумевања са извођачком праксом 
• Рад на издржљивости менталној и физичкој приликом извођења дужих 
композиција 

• Подстицање заинтересованости ученика да самостално компонује ктратке 
музичке фразе 

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања 
Провера знања: Подразумева стално праћење напретка ученика, подстицање 

понављања и вежбања. Врши се константно процена усвојеног знања. Обавезна су два 
јавна наступа током године а на крају школске године организује се годишљи испит са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

Темељ програма чини Школа за флауту Љубомира Димитријевића, чије прве три 
књиге обрађују комплетну проблематику школе за основно музичко образовање. 
Музички материјал који се обрађује обухвата различите композиције, почев од 
најједноставнијих вежби, па све до развијенијих цикличних и полифоних форми. 
Скале, вежбе или етиде морају бити саставни део свакога часа. Највећу важност у 
свирању техничких вежби треба дати разговетности и правилној ритмизацији, па тек 
потом лепоти тона и брзини. Полифонија има задатак да развија музичку 
интелигенцију, меморију, да побољша слушне способности и развије осећај за стил. 
Разноврстан избор комада подстаћи ће машту, осећајност и темперамент. Током читавог 
периода учениковог рада на одабраном делу, трудити се да му пренесмо не само своје 
знање о прстореду, техничким поступцима и извођачким изражајним средствима 
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неопходним за примерено извођење дела, него и одређен број суштински важних 
информација о аутору дела, историјској епохи којој припада и специфичним особинама 
самог дела. 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 
• Познаје карактеристике и историјат инструмента 
• Препознаје елементе нотног писма (свира нотни текст у виолинском кључу, 
препознаје партитурне ознаке – знаци за понављање, основне динамичке 
ознаке) 

• Разуме и примењује начине извођења различититих артикулација 
• Разуме и примењује ознаке за темпо 

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

• Разуме  карактеристике различитих музичких епоха  и примењује у свирању  
• Анализира одслушано музичко дело 

Процедурално знање 
• Изводи одговарајуће технике свирања на инструменту 
• Разуме и примењује методе (решавање техничких и музичких захтева) код 
самосталног вежбања  

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

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

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

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

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 
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Чињенично знање 
• Препознаје и примењује елементе нотног писма и самостално чита нотни 
текст 

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

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 
• Познаје основне карактеристике музичких епоха 
• Може да свира у мањем саставу 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 
• Критички размишља и износи своја запажања 
• Разуме и примењује знања из области теорије музике и историје 

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке вештине 
• Репродукује композиције од почетка до краја 
• Изводи одговарајуће технике свирања на флаути 
• Самостално примењује  начине решавања музичких и техничких захтева  
• Анализира и примењује различите интерпретације истог дела 

Метакогнитивно знање 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 
• Разуме и аргументовано образлаже музичку фантазију и естетику 
• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу 
музичкиг дела (етиде, концерти, сонате...) 

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

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

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

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

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

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

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

Начин и реализација: Правилно склапање и расклапање инструмента и са 
сваким учеником понаособ радити правилну поставку писка. Након свега тога следе 
вежбе правилног дисања из дијафрагме. Ради регулисања интонације потребно ке 
посветити време тонским вежбама и издржавању тонова прве октаве и неких тонова 
друге октаве (од ц1 до г2). Техничке вежбе радити ради бољег сналажења у етидама и 
комадима. Скале свирати кроз једну октаву. 

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

Начин и реализација: Вежбање артикулације (стакато и легато) прво на самом 
писку а затим и кроз техничке вежбе и скале коке иду кроз 2 октаве (дурске стакато, а 
молске стакато и легато). Ако је добро постављено дисање онда треба радити на 
динамици. 

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

Начин и реализација: Синхронизација језика са прстима ће се најбоље стећи 
увођењем сложенијих ритмичких фигура и подизањем темпа у техничким етидама. 
Треба радити на разликовању стилских епоха прво слушањем а затим и свирањем 
лакших познатих композиција различитих композитора. Скале радити кроз две октаве 
уз обавезне тонске вежбе нарочито на тоновима треће октаве. 

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 
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Циљеви и задаци: 
• Развијање креативности и индивидуалности као и критике и самокритике, 
кроз организацију мини семинара на нивоу класе, где се ученик ставља у 
улогу предавача (подела искустава са вршњацима). 

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

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

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

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

Начин и реализација: Обавезан је рад са метрономом као и рад на трилерима и 
украсима кроз дела из епохе Барока и Рококоа. Оспособљавати ученика за даљи 
евентуални рад у СМШ. 

Уз скале које се свирају кроз 2 октаве (дурске до 5 а молске до 4 предзнака у 
различитим артикулацијама), треба укључити и већ стечено знање из Теорије музике 
поред Тоничног квинтакорда свирати и Дурски и Умањени септакорд без обртаја. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

• Припрема за јавне наступе и упознавање са свирањем и правилом понашања 
на јавним наступима (однос према публици). 
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• Развијање сопствене креативности, помоћ при учењу самосталног вежбања 
као и правилног и ефективног коришћења времена за вежбање. 

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

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

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

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања.  

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

Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 
и мотивисаности ученика током четворогодишњег музичког образовања као предуслова 
за евентуалан наставак музичког школовања. У току првог и другог полугодишта 
организује се по једна смотра са извђењем дела која су предвиђена планом и 
програмом. Обавезна су два јавна наступа, а на крају школске године организује се 
годишњи испит са извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. 
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ФАГОТ 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

• Развијање самосталности при решавању озбиљнијих техничких и тонских 
проблема, уз стручну консултацију и надзор наставника. Такође, повезивање 
са другим наставницима истог инструмента ради дељења искуства (како 
ученик и наставник, тако и наставник и наставник). Самосталност при 
вежбању са клавиром без присуства наставника. 
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• Рад на развијању самосталне музичке фантазије указивањем на аналогије 
међу уметничким вредностима дела из разних области уметничког 
изражавања (књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре ...), 
упоређивањем, изградњом способности увиђања и подстицајним 
разговорима (поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту) 
на теме из области музичке естетике. Продубљивање самосталности при 
вежбању. 

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

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

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

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

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

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

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

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

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

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

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

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

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

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

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

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

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

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

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

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

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

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

• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 
Провера знања: Подразумева се пажљива и свеобухватна анализа стеченог знања 

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

ИСХОДИ УЧЕЊА – (кларинет, обоа, фагот, хорна, труба) 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

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

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, агогика) 
• Разуме и примењује ознаке за темпо 

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

• Препознаје основне појмове мелодике, ритма и динамике. 

Процедурално знање 
• Примењује основне принципе правилног вежбања у самосталном раду  
• Свира научени нотни текст напамет, анализира интерпретацију композиција 
које свира 

• Оспособљен за јавни наступ 
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Метакогнитивно знање 
• Препознаје и примењује стечено знање( артикулација, агогика, тоналитет, 
динамика...) 

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

  
НА ЗАВРШЕТАКУ ДРУГОГ НИВОА 

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

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 
• Познаје основне карактеристике музичких епоха 
• Може да свира у оркестру или малом камерном саставу 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 
• Аналитички размишља и износи своја запажања 
• Разуме и примењује знања из области теорије музике  

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке вештине 
• Репродукује композиције од почетка до краја 
• Самостално уочава и решава музичке и техничке захтеве  
• Способан за  самостални јавни наступ  

Метакогнитивно знање 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 
• Примењује стечено знање (технике, динамике, облика...) при извођењу 
музичког дела (етиде, комада, концерта...) 

• Има развијену самосталну музичку фантазију и естетику 
• Способан да сам проба (вежба)  са клавиром, без присуства наставника 

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

Циљеви и задаци: 
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• Увођење ученика у основе  музике (уопштено, кроз машту и причу) 
• Музичко описмењавање као важан корак увођења ученика у музички свет. 
• Оспособљавање ученика да правилно користи и одржава инструмент. 
• Оспособљавање за правилно вежбање (фокусирање на проблем и успешно 
решавање). 

• Кроз рад одређених техничких вежби правилна поставка гарда, палица и 
тела. 

• Савлађивање основних појмова ритма и динамике. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 

Начин и реализација: У складу са индивидуалним анатомским, психо-физичким 
и уметничким могућностима ученика тежи се  ка томе да се ученику у овом периоду 
правилно постави гард као главни ослонац за даљи технички прогрес. Такође се велика 
пажња посвећује квалитету тона, основној координацији и техникама развијања ритма 
на добошу. Поред тога, кроз вежбе и комаде, у зависности од могућности ученика, 
учимо и примењујемо основне ритмичке вредности. 

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

• Наставак рада на различитим ритмичким нијансама као и рада на правилном 
и комплекснијем коришћењу ударца из зглоба. 

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

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

• Помоћ при коришћењу музичке литературе и слушања музике. 
• Подстицање ученика на јавно наступање. Обавезна су два јавна наступа 
током школске године. 
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Начин и реализација: Даљи технички прогрес: наставак рада на гарду, још више 
обраћамо пажњу на квалитет тона на добошу, подстичемо ученика да редовним и 
правилним вежбањем технике повећава своје техничке перформансе. У складу са 
могућностима ученика настављамо са учењем и применом нових ритмичких фигура. 
Рад на основним динамикама.   

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

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

• Упознавање са основним рудиментима. 
• Развој технике засноване на одбитку кроз различите ритмове као и 
комплекснија употреба ритмова. 

• Упознавање са основама технике свирања тимпана и примена кроз етиде и 
комаде. 

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

Начин и реализација: У складу са могућностима ученика радимо на развијању 
техничких и тонских способности. Уводимо појам свирања са одбитком и примењујемо 
га на нотни материјал. Ученике мотивишемо да слушају себе и да се на тај начин 
коригују и напредују. Постављамо гард на тимпанима и кроз техничке вежбе радимо на 
квалитетном тону и брзини. Радимо на примени стечене технике у нотном материјалу. 

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

IV РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

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

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

• Упознавање са основама технике свирања ксилофона и примена кроз етиде и 
комаде. 

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

Начин и реализација: Даљи технички прогрес кроз наставак рада на 
рудиментима, квалитету тона и брзини. Рад на компликованијим ритмичким фигурама 
са сталним променама метра. Даљи напредак на тимпанима поготово у тонском 
сегменту и примена кроз етиде и комаде. Поставка руку у гард на ксилофону и рад на 
основној техници свирања кроз скале и техничке вежбе и примена кроз свирање 
једноставних комада. Кроз цео процес учења ђаке охрабрујемо да испоље своју 
музикалност кроз примену динамике, ритма и артикулације и на тај начин нађу 
задовољство у музици и развију љубав према њој. 

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

ИСХОДИ УЧЕЊА  

НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 

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

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, агогика) 

• Разуме и примењује основе координације 

Концептуално знање 

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

• Препознаје основне појмове, ритма и динамике. 

Процедурално знање 

• Примењује основне принципе правилног вежбања у самосталном раду  

• Свира научени нотни текст, анализира интерпретацију композиција које свира 

• Оспособљен за јавни наступ 

Метакогнитивно знање 

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

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

НА ЗАВРШЕТАКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 

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

• Разуме и примењује већину елемената музичке интерпретације 

• Освешћен однос према боји тона иструмента 

• Може да свира у оркестру или малом камерном саставу 

Концептуално знање 

• Разуме и примењује основне ударачке стилске карактеристике у свирању  
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• Аналитички размишља и износи своја запажања 

• Разуме и примењује знања из области теорије музике  

Процедурално знање 

• Разуме и примењује моторичке вештине 

• Репродукује композиције од почетка до краја 

• Самостално уочава и решава музичке и техничке захтеве  

• Способан за  самостални јавни наступ  

Метакогнитивно знање 

• Свестан је начина меморисања нотног текста и техника вежбања 

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

• Има развијену самосталну музичку фантазију и естетику 

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

СОЛО ПЕВАЊЕ 
I РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Упознавање делова певачког апарата и њихове функције при певању. 
• Упознавање правилног дисања, вежби дисања и правилног певачког става. 
• Повезивање низа тонова (легато певање) коришћењем правилне технике 
• дисања у циљу стварања музичке фразе. 
• Формирање правилне емисије тона и разликовати је од неправилне емисије 
тона 

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

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

II РАЗРЕД (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

Циљеви и задаци: 
• Даљи рад на вежбама за правилно дисање. 
• Рад на усавршавању правилне емисије тона. 
• Рад на опуштању целокупних мишића лица. 
• Рад на правилном изговору, артикулацији и акцентовању речи. 
• Неговати музичко фразирање и поштовање означених фраза у композицији. 
• Развијати критичко мишљење и самосталност у раду. 
• Стицање почетног такмичарског искуства. 
• Оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ. 
• Мотивисање ученика за даљи наставак школовања. 

Начин остваривања циљева: У циљу стварања дуге певачке фразе, којом ће 
ученик да се лакше и лепше изрази кроз музику, треба инсистирати на континуираним 
вежбама дисања, правилној припреми за певање и оспособљавању ученика да  прати 
своје унутрашње осећаје. Радити на артикулацији и правилном изговору, а да притом 
фразирање и легато певање не изгубе на свом квалитету. Неговати лепоту чистог и 
слободног певања. Користити преводе или препеве композиција у циљу схватања 
њеног карактера и стварања одговарајуће атмосфере. 
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Провера знања: Подразумева се стално праћење напретка ученика, захтевање и 
подстицање понављања и вежбања и стално процењивање усвојеног знања. Обавезна 
су два јавна наступа, а на крају школске године организује се годишњи испит са 
извођењем дела која су предвиђена планом и програмом. Континуирано формативно и 
сумативно оцењивање. 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично стање 
• Разуме, репродукује и примењује нотне вредности, музичке симболе, 
терминологију, ознаке за темпо. 

• Самостално препознаје нотни текст. 
• Именује делове инструмента. 

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

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

Метакогнитивно знање 
• Препознаје свој стил учења и стратегију учења. 

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Чињенично знање 
• Разуме, репродукује и примењује динамичке ознаке и ознаке за артикулацију 

(начин извођења). 
• Разуме и примењује карактеристике изговора страних језика (допја, елизија, 
умлаут...) при извођењу композиције. 
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• Разуме значење литерарног текста уз помоћ превода на матерњи језик. 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује појмове из теорије музике. 

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

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

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

УПОРЕДНИ КЛАВИР 
I РАЗРЕД (1 час недељно, 35 часова годишње) 

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

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

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

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

II РАЗРЕД (1 часа недељно, 35 часова годишње) 
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Циљеви и задаци: 
• Развијати љубав и интересовање према клавиру и уметничкој музици. 
• Радити на развоју слуха, музичке интелигенције и развоју маште 

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

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

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

ИСХОДИ УЧЕЊА 
НА ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

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

• Разуме и примењује начине извођења ( артикулација, педализација) 
• Разуме и примењује ознаке за темпо 

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

• Разуме  карактеристике различитих музичких епоха  и примењује у свирању 
• Анализира одслушано музичко дело 

Процедурално знање 
• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру 
• Разуме и примењује методе (решавање техничких и музичких захтева) код 
самосталног вежбања 

6  81



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

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

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

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

НА ЗАВРШЕТКУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

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

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

• Разуме и примењује све елементе музичке интерпретације 
• Познаје основне карактеристике музичких епоха 

Концептуално знање 
• Разуме и примењује стилске карактеристике у свирању 
• Критички размишља и износи своја запажања 
• Разуме и примењује знања из области теорије музике и историје 

Процедурално знање 
• Разуме и примењује моторичке вештине 
• Репродукује композиције од почетка до краја 
• Изводи одговарајуће технике свирања на клавиру предвиђене планом и 
програмом 

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

Метакогнитивно знање 
• Свестан је начина меморисања нотног текста 
• Уме да препозна основне хармонске токове (модулације, полифонију и друге 
музичке елементе) 

• Разуме и аргументовано образлаже музичку фантазију и естетику 

6  82



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

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

Директор                                                                                  Председник Школског одбора 

______________________                                                      _______________________ 
Слађана Шегавчић, проф.                                                      Ненад Петковић 
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Београд,27.06.2018. 
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