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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Правилник о општим основама школског програма
(Објављено у „Просветни гласник”, бр. 5. од 28. фебруара 2004)
Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и
27/2018;
Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 101/2017;
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“ бр. 72/2009
и 68/2015;
Правилник о оцењивању ученика у основној школи, Службенигласник РС –Просветни
гласник“ бр. 67/2013;
Правилник о наставном плану и програму за основну музичку школу Сл.Гласник РС Просветни гласник бр. 5/2010.

О НАМА

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Музичка школа је почела са радом 1960. године. До тада људи су се музиком бавили
аматерски, најчешће у оквиру културно-уметничких друштава. Први пут у Ади музика се
професионално предаје и учи од 1958. године, када је у Ади отворено издвојено одељење
Сенћанске музичке школе.
Због великог интересовања ученика – примљено је 150 ученика – већ две године
касније добијамо самосталну музичку школу. Школа добија име по ћувеном композитору
Барток Бели. Први директор школе Сечењи Ференц, био је по занимању учитељ. Школа је
тада имала 150 ђака и 11 наставника.
Од 1962. до 1968. године директор је био Цвитко Ференц. Школа наставља да расте и
да се развија. После тог периода наставник Јакобовић Андор је дао свој печат развоју
установе. За време његовог руковођења школом настаје симфонијски оркестар у коме су
свирали ученици и наставници. Квалитет рада је растао. Наставник виолине Биркаш
Јанош формира камерни оркестар Барток, који остварује лепе резултате на такмичењима.
Године 1989. наставник Биркаш Јанош наставља вођење школе. Те године се формира
оркестар хармонике под вођством наставнице Липаи Монике, који постиже успехе и на
међународним такмичењима.
Од 1998.-2001. године директор постаје Рожа Илдико професор клавира.
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Од 2001. године школом је руководила Латак Жужана. Од 2010. године школом
руководи Рожа Илдико до 12.08.2014. године а од 13.08.2014. године Бач Анамариа,
наставник солфеђа, теорије музике и хора.

СНАГА ШКОЛЕ
Снага школе је квалитета професионални кадар и високо професионалан однос према
раду.
Снага наше школе је развијање способности свирања на музичком инструменту међу
ученицима који стичу прва знања и усвајају основне вештине свирања на жичаним,
дувачким или инструментима са диркама, односно певања, сврстаних у 6 одсека:
КЛАВИРСКИ ОДСЕК
ГУДАЧКИ ОДСЕК (виолина)
ДУВАЧКИ ОДСЕК (флаута, кларинет)
ТРЗАЧКИ ОДСЕК (гитара, тамбура)
ОДСЕК ХАРМОНИКЕ
ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА
Снага наше школе је и у неговању пријатељских односа са свим музичким школама у
Србији и земљама из окружења, а нарочито са следећим школама:
Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Сента
Музичка школа Бачка Топола
МШ „Петар Коњевић“ Бечеј
ОМШ „ Слободан Малбашки“ Кикинда
Основна музичка школа Кањижа
Музичка школа Нови Кнежевац
Музичка школа Суботица

МИСИЈА
Пружање квалитетног музичког образовања, развијање свих видова интелигенције
путем музике и укључивање ученика и родитеља у сарадњу са културним, уметничким и
осталим факторима окружења. Такође, мисија је да наша школа постане узор и извор
музичких и културних дешавања у општини, да се на тај начин популарише класична
музика и да се формира музички укус, али и публика која ће уживати у таквим музичким
догађајима.
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ВИЗИЈА
Школа као отворен музички центар са мноштвом програма и пројеката, потеклих од
наставника, учениника и родитеља, који се реализују у сарадњи са целокупним
окружењем.
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ОПШТЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Опште основе школског програма јесу основа за: утврђивање основа програма по
циклусима у основном образовању и васпитању; доношење програма завршних испита;
доношење школског програма и утврђивање критеријума вредновања квалитета
образовања и васпитања.
Основно образовање и васпитање остварује се на основу школског програма који
школа доноси у складу са законом. Школским програмом подразумевају се сви садржаји,
процеси и активности усмерени на остваривање циљева и исхода образовања и васпитања,
прописани на републичком и школском нивоу.
Школски програм школе састоји се од општег и посебног дела.
Заступљеност наставе општег и посебног дела школског програма одређена је
Законом и посебним основама школског програма за сваки разред.

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Сврха програма образовања
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне,
уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за
живот у савременом и сложеном друштву.
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да
успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и
одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос
демократском, економском и културном развоју друштва.
Општи принципи образовања и васпитања су:
-поштовање неповредивости људског живота и индивидуалне вредности, идентитета и
интегритета сваког људског бића;
-једнака вредност сваког и једнакоправност свих;
-уважавање и поштовање свих учесника у образовном процесу;
-поштовање и неговање основних људских права и слобода и права детета;
-уважавање и поштовање личности и личних својстава, узрасних и развојних
карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина
учења и брзине напредовања;
-праведност, правичност и солидарност;
-децентрализација, демократизација и професионализација;
-доступност и квалитет;
-одговорност учесника у образовном процесу и носилаца интереса у образовању;
-поштовање, неговање и одговорност за одржање и унапређивање природне и социјалне
средине;
-образовање је доживотни процес.
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Принципи на којима се заснива образовни процес:
-образовање припрема за информационо, технолошки напредно, глобално друштво;
-образовање се остварује комбиновањем дисциплинарног и интегрисаног приступа;
-образовање се остварује активним,кооперативним и партиципативним методама наставе
и учења;
-квалитет и ефикасност образовања и успех у образовању одређују се степеном
остварености исхода;
-образовање се остварује у развојно и образовно подстицајном окружењу.

Општи циљеви образовања и васпитања
Образовање и васпитање развија знања, вештине, ставове и вредности које
оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија
сопствену личност и потенцијале, уз поштовање других особа, њиховог идентитета,
потреба и интереса и активно и одговорно учествује у економском, друштвеном и
културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.
Образовање и васпитање се остварује са циљем да сваком ученику омогући:
-развој свих аспеката личности, у складу са развојним потребама, потенцијалима и
интересовањима;
-да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке које се тичу
сопственог развоја и будућег живота, и промишљено и одговорно учествује у доношењу
одлука друштвених група и заједници којој припада;
-познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне
повезаности и сопственог места у њима;
-развој осећања припадности социјалним групама и друштву као целини, као и осећање
припадности ширем европском простору.
Образовање и васпитање се остварује са циљем да ученика оспособи за:
-континуирано образовање, у складу са властитим потребама, интересима, потенцијалима
и интересовањима;
-успешно суочавање са изазовима савременог света и живота и изазовима будућности;
-избор и стицање професије, у складу са способностима, интересовањима и економским
окружењем, осигурање запослења и остваривање сопствених прихода;
-изградњу и усвајање вредносних ставова;
-активно учешће у очувању и неговању сопствене традиције
и културе, као и традиције и културе других;
-заштиту сопствених потреба и интереса, развој и очување сопствене аутономије и
интегритета, уз поштовање аутономије и интегритета других особа;
-уважавање, сарадњу и солидарност са припадницима различитих социјалних, етничких и
културних група и активно учешће у развоју и очувању друштвене кохезије;
-физички активан и здрав начин живота и креативно коришћење слободног времена;
-будуће партнерске односе, брачни и породични живот и одговорно родитељство;
-активно учешће у заштити и очувању природе и природних ресурса.

11

Општи циљеви музичког образовања и васпитања
Музичко образовање и васпитање остварује се са циљем да сваком ученику омогуће:
-развој репродуктивно
-креативних и естетских аспеката личности у складу са развојним потребама, уметничким
потенцијалима и интересовањима;
-да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке које се тичу
првенствено уметничког развоја и будућег живота;
-да се определи и оспособи за одређену уметничку професију, да осигура уметничко
ангажовање и остварује сопствене приходе;
-познавање и разумевање друштвеног и културног окружења, њихове међусобне
повезаности и сопственог места у њима;
-развој осећања припадности друштву и култури као целини и осећања припадности
ширем европском друштвеном и културном простору.
Музичко образовање и васпитање остварују се са циљем да сваког ученика оспособи
за:
-континуирано уметничко образовање у складу са сопственим потребама, интересима,
потенцијалима и интересовањима;
-изградњу и очување личне уметничке аутономије и интегритета;
-успешно суочавање са изазовима будућег уметничког живота;
-креативно коришћење слободног времена и аматерско бављење уметношћу;
-усвајање и изградњу општекултурних и цивилизацијских вредносних ставова који
произилазе из националне, европске и светске културне баштине;
-очување и преношење властитог културног наслеђа;
-активан допринос развоју, очувању и неговању властите традиције и културе;
-уважавање, сарадњу и солидарност са припадницима различитих етничких и
културних група;
-допринос интеграцији у укупне европске културне и уметничке токове.

Општи исходи образовања и васпитања
Након завршетка основног образовања и васпитања ученик ће:
-бити способан да ефикасно комуницира на матерњем језику и бар једном страном језику;
-бити способан да уочава, анализира и решава проблеме;
-бити способан да поставља реалне и остварљиве циљеве и плански и одговорно ради на
њиховој реализацији;
-бити способан да учествује у тимском раду;
-бити информатички писмен и способан да информационе технологије користи на
сврсисходан, ефикасан и одговоран начин;
-поседовати систем основних знања о природном и друштвеном окружењу и свом месту у
њима;
-познавати своје способности и особине, поштовати себе и бити способан да управља
сопственим развојем и животом;
-поседовати личну аутономију и интегритет;
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-поседовати осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији
и култури, познавати традицију и учествовати у њеном очувању;
-познавати и поштовати идентитет, културу и традицију других социјалних група и
заједница и бити способан и заинтересован да комуницира и сарађује са њиховим
припадницима;
-бити способан да језиком уметности изрази сопствена осећања, вредности и поглед на
свет;
-бити способан да разуме различите форме и медије уметничког изражавања и
комуникације;
-бити одговоран према сопственом здрављу и његовом унапређивању и способан за
самостално и организовано бављење физичком активношћу;
-бити одговоран према очувању и унапређивању квалитета животне средине;
-уважавати и поштовати друге особе;
-познавати и уважавати основна људска права и права детета.

Општи исходи и стандарди образовања
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и
васпитања којим се обезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања,вештине и
вредносне ставове који ће допринети њиховом развоју и успеху,развоју и успеху њихових
породица и друштва у целини.
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и
одрасли постижу опште услове, односно буду оспособљени:
-Усвајају и изграђују знања, примењују и размењују стечено знање;
-Науче како да уче и да користе свој ум;
-Идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно
мишљење;
-Раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
-Прикупљају, анализирају организују и критички процењују информације;
- Ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према
свом животу, животу других и животној средини.
Остваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним
образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике начине и
садржаје рада.

Остваривање принципа циљева и стандарда постигнућа
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом
полугодишту, школа је у обавези да у року од 8 дана завршетка квартала писмено
обавести родитеља или старатеља ученика о постигнутом успеху у учењу и владању, броју
изостанака са наставе и изреченим васпитним мерама односно васпитно-дисциплинским
мерама. Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку или препоручено
поштом.
За време зимског распуста школа може да планира реализовање додатног и допунског
рада са ученицима.
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Језик на коме се остварује образовно васпитни програм
План и програм наставе и учења се остварује васпитни програм на српском језику и
мађарском језику.

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА МУЗИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА
Назив, врста и трајање свих програма

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада пружа могућност школовања на два нивоа: предшколско
и основно музичко образовање.
Предшколско музичко образовање у трајању од годину дана:
- Припремни разред.
Основно музичко образовање које се реализује у два образовна циклуса обухвата:
- Основно музичко образовање у двогодишњем трајању
- Основно музичко образовање у четворогодишњем трајању
- Основно музичко образовање у шестогодишњем трајању

ПРЕДШКОЛСКО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање у музичкој школи остварује се уписом деце од 6 година.

План наставе и учења за предшколско музичко образовање
Припремни разред
Узрасне групе
Припремни разред

Трајање часа
45

Недељни фонд
2

Годишњи фонд
70

Програм наставе и учења за предшколско музичко образовање
14

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
(2 часа недељно 70 годишње)
Припремним разредом су обухваћена деца млађег узраста. Група предшколског узраста
има до 15 ученика.
ЦИЉЕВИ:
алности, интересовања и љубави према музици и уметности уопште
текстом
садржаја
ЗАДАЦИ:
од слике ка звуку

МЕЛОДИКА:
имереног садржаја и карактера са текстом - по слуху
-дуру
- „померање”
ње музике стицање
навике за променом темпа
РИТАМ:

На крају школске године ученици полажу пријемни испит за I циклус, односно за I
разред шестогодишњег и четворогодишњег образовања, који обухвата следеће:
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ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
У ШОМОВ „Барток Бела“ Ада основно музичко образовање и васпитање изучава се у
оквиру следећег одсека:
I.Обавезни одсек
1.Одсек за класичну музику

ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ
Одсек за класичну музику
План наставе на Одсеку за класичну музику – шестогодишње образовање
Фонд часова
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА

Први циклус

I разред
Инструмент
Солфеђо
Теорија музике
Оркестар, хор,
камерна музика
Свега

II разред

Други циклус

III разред

IV разред

V разред

VI разред

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
2

год
70
70
70

нед
2
2
2

год
70
70
70

нед
2
2
1
2

год
70
70
35
70

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

План наставе на Одсеку за класичну музику – четворогодишње образовање
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА

Фонд часова
Први циклус

Други циклус

I разред
Инструмент
Солфеђо
Теорија
музике
Оркестар,хор,
камерна
музика
Свега

II разред

III разред

IV разред

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
-

год
70
70
-

нед
2
2
1

год
70
70
35

-

-

-

-

2

70

2

70

4

140

4

140

6

210

7

245
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План наставе на Одсеку за класичну музику – двогодишње образовање
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Фонд часова
Први циклус
I разред

Соло певање
Солфеђо
Теорија музике
Упоредни клавир
Свега

нед
2
3
1
6

Други циклус
II разред
год
70
105
35
210

нед
2
2
1
1
6

год
70
70
35
35
210

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
I Обавезни одсеци
1.Одсек за класичну музику
Шестогодишње школовање садржи програм образовања за ученике следећих
инструмената: виолина, гитара, клавир, хармоника, тамбура и флаута.
Четворогодишње школовање садржи програм образовања за ученике следећих
инструмената: кларинет.
Двогодишње школовање садржи програм образовања за ученике соло певања.

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
У први разред музичког школовања може да се упише ученик млађи од девет,
четворогодишњег – млађи од једанаест и двогодишњег – старији од четрнаест година.
Настава у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и
соло певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, хора, оркестра и камерне
музике).
Разред у групној настави солфеђа и теорије музике може да има највише десет
ученика, оркестар тридесет, хор педесет, а камерни ансамбл три ученика.
1.Настава инструмента, односно соло певања у првом циклусу школовања су траје 30
минута, а у другом циклусу 45 минута.
Настава главног предмета и упоредног клавира је индивидуална у свим разредима.
Час упоредног клавира у првом и другом разреду одсека за соло певање траје 45 минута.
2. Настава солфеђа и теорије музике одвија се у групама од највише 10 ученика. Часови
солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.
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3. Настава оркестра, хора и камерног музицирања се организује за све ученике другог
циклуса осим соло певања.
Настава оркестра се организује за ученике гудачких и дувачких инструмената и
хармонике.
Настава камерне музике се организује формирањем камерних ансамбала према
бројном стању ученика.
Ученици инструменталисти који не свирају у оркестру обавезни су да похађају
наставу хора или камерне музике.
Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 минута. За потребе јавне и
културне делатности могуће је повећати фонд часова из ових предмета.
4. Клавирска сарадња – корепетиција
Часове корепетиције имају ученици гудачких инструмената, дувачких инструмената и
соло певања.
За ученике првог циклуса гудачких и дувачких инструмената, настава корепетиције је
15 минута недељно по ученику.
За ученике другог циклуса гудачких и дувачких инструмената инструмената настава
корепетиције је 30 минута недељно по ученику.
Ученици првог разреда соло певања наставу корепетиције имају 30 минута, а другог
разреда 45 минута недељно по ученику.
Клавирски сарадник-корепетитор држи ученику наставу у присуству његовог
наставника главног предмета.

ДОДАТНА НАСТАВА
За ученике који се истучу својим талентом, знањем и напредовањем, организује се
додатна настава. Организовање додатне наставе у свим разредима предлажу стручна већа
предмета.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Организовање допунске наставе предлажу стручна већа предмета. Допунска настава
организује се за ученике који у учењу имају тешкоће због којих не постижу
задовољавајући успех.

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
Културна и јавна делатност је јединствена активност која се организује и одвија на
нивоу целе школе према програму Културне и јавне делатности Школе.
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СМОТРЕ И ИСПИТИ
У основној музичкој школи План и програм се остварује кроз:
1. Смотре
2. Испити: пријемни; годишњи; разредни; поправни.

Смотре
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају
првог полугодишта или школске године према наставном плану и програму одговарајућег
одсека и предмета и остварују се на основу школског програма. Смотре и обавезни јавни
наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. Њихова сврха је
да омогуће јавни увид у процес учениковог развоја и напретка,као и да буду неопходан
полигон за учениково рано стицање извођачког
искуства.

Испити
Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред, у јунском или августовском року.
На пријемном испиту проверава се слух, ритам, музичка меморија. Ученици који су
похађали програм припремног разреда, полажу пријемни испит.
Годишњи испит из главног предмета полажу ученици трећег, четвртог, петог и шестог
разреда шестогодишње школе, другог, трећег и четвртог разреда четворогодишње школе и
другог разреда двогодишње школе. Годишњи испит из солфеђа полажу ученици трећег и
шестог разреда шестогодишње школе, другог и четвртог разреда четворогодишње школе и
другог разреда двогодишње школе. Годишњи испит из теорије музике полажу ученици
шестог разреда шестогодишње школе, четвртог разреда четворогодишње школе и другог
разреда двогодишње школе. Годишњи испит из упоредног клавира, полажу ученици
другог разреда двогодишње школе. Ученици који убрзано напредују полажу годишњи
испит у два испитна рока. У јануарском испитном року полажу испите разреда у који су
уписани, а у јунском испитном року испите из наредног разреда.
Ученици који на годишњем испиту у четвртом и петом разреду шестогодишњег
образовања, добију негативну оцену из главног предмета понављају разред. Ученици који
на годишњем испиту добију негативну оцену из неког од осталих предмета полажу
поправни испит, у августовском року. Ученици разреда у којима нема годишњег испита
оцењују се годишњом оценом. Ванредни ученици полажу годишњи испит из свих
предмета, у свим разредима.
Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од
трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма
за ту годину. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано
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више од трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну
оцену на разредном испиту полажу поправни испит, у августовском року, а ученици
завршног разреда у јунском и августовском року. Ученици који не положе разредни испит
понављају разред.
Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не
полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из теорије,
солфеђа и упоредног клавира. Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из
главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који има до две недовоњне
закључене оцене полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда
у јунском и августовском року.
Испит за ниво првог циклуса основног музичког образовања – контролни испит
полажу ученици који нису завршили први циклус основног музичког образовања, а желе
да се упишу у други циклус музичког образовања.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉ НАСТАВЕ : Оспособљавање ученика за наставак школовања у средњој музичкој
школи, а истовремено и за самостално, аматерско бављење музиком, на нивоу
основношколског знања и искуства.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ :
− Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности
спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, музичке
меморије и музичке фантазије.
− Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима
одабраног инструмента (ученика који су одабрали певање – са својствима људског
гласовног апарата).
− Овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за ученике певања
– вокалном техником).
− Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних
средстава.
− Основно музичко описмењавање
− Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје.
− Оспособљавање за самостално учење и вежбање.
− Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу.
− Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике.
− Развијање и профилирање естетских музичких критеријума.
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− Развијање афирмативних етичких ставова у односу на опште људске вредности,
националну и светску културну баштину, значај музичке уметности у светској култури,
професију музичара и важност његове улоге у друштву.

1. OДСEК ЗA КЛAСИЧНУ MУЗИКУ
1.1. ШEСTOГOДИШЊE MУЗИЧКO OБРAЗOВAЊE И ВAСПИTAЊE
ГУДAЧКИ ИНСTРУMEНTИ
(виoлинa, виoлa, виoлoнчeлo)
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Фoрмирaњe психoмoтoрних извoђaчких рeлaциja у кojимa вoдeћу улoгу трeбa дa имa
aсoциjaтивни дoживљaj звучнe мaтeриje (унутрaшњи слух). Рaзвoj пojeдинцa зaвиси oд
прoфeсиoнaлнoг шкoлoвaњa музичкoг слухa кojи мoрa дa вoди и oргaнизуje извoђaчкe
пoкрeтe пo принципу "oд прeдстaвe кa њeнoj рeaлизaциjи", oднoснo "oд дoживљaja звукa
прeмa пoкрeту".
- Oвлaдaвaњe oснoвнoм тeхникoм свирaњa у склaду сa индивидуaлним, aнaтoмским,
психoфизичким и умeтничким мoгућнoстимa учeникa.
- Рaзвиjaњe критичкoг oднoсa прeмa oснoвним eлeмeнтимa музичкoг извoђeњa и извoђeњe
кoмпoзициja квaлитeтним тoнoм интoнaтивнo тaчнo, ритмички тaчнo
- Пoстизaњe рaзумeвaњa знaчeњa и вaжнoсти унивeрзaлних музичких изрaжajних
срeдстaвa(тeмпa, ритмa, мeтрa, динaмикe, aгoгикe, aртикулaциje, aкцeнтуaциje и
инструмeнтaциje) и изгрaдњa спoсoбнoсти њихoвe aдeквaтнe стилскe упoтрeбe у прoцeсу
извoђeњa музичкoг дeлa.
- Mузичкo oписмeњaвaњe - пoстизaњe вeштинe тeчнoг читaњa и писaњa нoтa у и
рaзумeвaњe знaчeњa нajучeстaлиjих (нумeричких, грaфичких и вeрбaлних) тeмпoвских,
кaрaктeрних, мeтричких, динaмичких, aгoгичких, aкцeнтних и aртикулaциoних oзнaкa у
нoтнoм тeксту.
- Рaзвиjaњe ствaрaлaчкo-извoђaчких спoсoбнoсти. Рaзвиjaњe крeaтивнoсти у склaду сa
музичким, eмoциoнaлним и интeлeктуaлним спoсoбнoстимa пojeдинцa.
- Усмeрaвaњe учeникa зa сaмoстaлнo бaвљeњe инструмeнтoм (фoрмирaњe рaдних нaвикa).
- Извoђeњe прoгрaмa у цeлини, нaпaмeт.
- Сaмoстaлнo увeжбaвaњe зaдaтe кoмпoзициje.
- Сaмoстaлнo читaњe нeпoзнaтoг нoтнoг тeкстa.
- Учeствoвaњe учeникa у рaду oркeстрa, кaмeрних сaстaвa и oстaлих oбликa групнoг
музицирaњa.
- Aктивнo учeшћe у музичкoм живoту срeдинe у кojoj живи.
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ВИOЛИНA
I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Фoрмирaњe музичкo-слушних прeдстaвa изрaжajним пeвaњeм пeсмицa пo слуху.
- Пoчeтни рaд нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje, путeм игрe и причe.
- Упoзнaвaњe сa инструмeнтoм (усвajaњe нaзивa дeлoвa инструмeнтa).
- Нoтнo oписмeњaвaњe.
- Пoстaвкa лeвe рукe и њeнo прилaгoђaвaњe инструмeнту свирaњeм jeднoстaвних пeсмицa
пo слуху (пицикaтo).
- Пoстaвкa дeснe рукe и прилaгoђaвaњe вoђeњeм гудaлa нa прaзним жицaмa, прoмeнoм
гудaлa и прeлaзимa сa жицe нa жицу.
- Усвajaњe oснoвнe пoдeлe гудaлa.
- Упoзнaвaњe сa пoтeзимa дeтaшe и лeгaтo.
- Рaд нa рaзвиjaњу музичкoг слухa.
- Рaд нa дoбиjaњу звукa, интoнaциjи, и ритму.
- Усвajaњe првe пoзициje.
- Свирaњe пeсмицa рaзличитoг кaрaктeрa.
ШКOЛE
- Љ. Стeпaнoвић: Виoлинскa пoчeтницa
- Д. Maркoвић: Пoчeтнa шкoлa зa виoлину, I свeскa
- Дeнeш, Рeгeр и Нeмeт: Виoлинa A Бe Цe
- Лaњи и Дeнeш: Шкoлa зa виoлину I свeскa
- Сузуки: Шкoлa зa виoлину I
- Гeзa Силвaи: Шкoлa зa виoлину A, Бe, Цe, Дe
КOMAДИ
- Д. Maркoвић: Maли кoмaди зa виoлину и клaвир. I свeскa
- Гaрлицки, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja зa I и II рaзрeд
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, I свeскa
- Лaслo Рoшa: Врaгoлaн 1,2
- Лaслo Рoшa: Дуeти 1
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- три дурскe лeствицe сa трoзвуцимa;
- двaдeсeт вeжбицa;
- дeсeт мaлих кoмaдa пeсмицa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
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СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких зaхтeвa);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у прoцeс учeникoвoг рaзвoja и
нaпрeткa, кao и дa буду нeoпхoдaн пoлигoн зa учeникoвo рaнo стицaњe извoђaчкoг
искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри у тoку шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa и гoдишњим испитимa, дo крaja
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљи рaд нa рaзвojу музичкo-слушних прeдстaвa путeм изрaжajнoг пeвaњa, свирaњa пo
слуху.
- Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje путeм игрe и причe.
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм нajчeшћих oзнaкa зa тeмпo (aндaнтe, мoдeрaтo, aллeгрo,
прeстo...).
- Упoзнaвaњe сa рeлaтивним трajaњeм нoтa (цeлих, пoлoвинa, чeтвртинa, oсминa и њимa
oдгoвaрajућих пaузa и триoлa) и знaчeњeм пунктирaњa.
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм oснoвних динaмичких oзнaкa (пиaнo, мeзoфoртe, фoртe,
диминуeндo, црeсцeндo...).
- Усaвршaвaњe вeштинe читaњa нoтa сa циљeм успoстaвљaњa трajнe нaвикe упрaжњaвaњa
oвe aктивнoсти тoкoм читaвoг шкoлoвaњa.
- Упoзнaвaњe сa пojмoм мисaoнe цeлинe (фрaзa).
ШКOЛE
- Д. Maркoвић: Пoчeтнa шкoлa зa виoлину I и II свeскa
- Лaњи и Дeнeш: Шкoлa зa виoлину II свeскa
- Сузуки: Шкoлa зa виoлину I
- Грeгoриjaн: Скaлe
- Гeзa Силвaи: Шкoлa зa виoлину Дe, E
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину - III свeскa "Oснoвe рaзличитих пoтeзa"
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину - I свeскa "Oснoвe рaзличитих ритмoвa"
КOMAДИ
- Д. Maркoвић: Maли кoмaди зa виoлину и клaвир, II свeскa
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- Гaрлицки, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja зa I и II рaзрeд
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa. I свeскa
- Лaслo Рoшa: Врaгoлaни II, IV, V, VI свeскa
- Лaслo Рoшa: Дуeти 3
КOНЧEРTИНA
- С. Maх: Лaки кoнчeртинo
- П. Никoлић: Кoнчeртинo Гe-дур
- Кихлeр: Кoнчeртинo Гe-дур
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири jeднooктaвнe лeствицe;
- шeст eтидa сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
- чeтири кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких тeшкoћa);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Нaстaвaк рaдa нa рaзвojу музичкo-слушних прeдстaвa услoжњaвaњeм тeшкoћa
сaвлaдaних
у прeтхoднoм рaзрeду.
- Пoчeтaк рaдa нa пoступку свeснoг мeмoрисaњa музичкoг дeлa.
- Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje aсoциjaтивнo пoдстицajним рaзгoвoримa и
буђeњeм интeрeсoвaњa зa крeaтивнo музичкo изрaжaвaњe.
- Пoчeтaк фoрмирaњa прeдстaвe o умeтнички лeпoм звуку, тoнскo oбjaшњeњe "пeвaњa" нa
инструмeнту.
- Дaљe усaвршaвaњe мoгућнoсти извoђaчкoг aпaрaтa.
- Прoширивaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa, кaрaктeрa, динaмикe и aгoгикe.
- Пoчeтни рaд нa фoрмирaњу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa и принципa jeдинствa слухoвнe
oд мeхaничкe кoмпoнeнтe.
ШКOЛE
- Д. Maркoвић: Пoчeтнa шкoлa зa виoлину, II, III свeскa
- Лaњи и Дeнeш: Шкoлa зa виoлину, III свeскa
- Сузуки: Шкoлa зa виoлину II
- Вoлфaрт: 60 eтидa зa виoлину, oп. 45
- Гaрлицки, Рoдиoнoв и Фoртунaтoв: Изaбрaнe eтидe, I свeскa - избoр
- Грeгoриjaн: Скaлe
24

- Гeзa Силвaи: Шкoлa E, eФ
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину - III свeскa "Oснoвe рaзличитих пoтeзa"
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину - I свeскa "Oснoвe рaзличитих ритмoвa"
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину - II свeскa "Oснoвe рaзличитих ритмoвa и
укрaсa"
КOMAДИ
- Д. Maркoвић: Maли кoмaди зa виoлину и клaвир, II свeскa
- Гaрлицки, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja зa I и II рaзрeд
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, II свeскa
- Лaслo Рoшa: Врaгoлaни VI, VII, III свeскa
- Лaслo Рoшa: Дуeти 2
КOНЧEРTИНA
- Кoмaрoвски: Кoнчeртинo Гe-дур
- Кихлeр: Кoнчeртинo Гe-дур, II, III стaв
- Ридинг: Кoнчeртинo Гe-дур, Дe-дур, хa-мoл
- Вивaлди (Фeлински): Кoнчeртинo Гe-дур
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири лeствицe крoз двe oктaвe и рaзлaгaњa пo Грeгoриjaну;
- шeст eтидa сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
- чeтири кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa крoз двe oктaвe сa рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
2. Jeднa eтидa oдгoвaрajућe тeжинe;
3. Двa кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa, вaриjaциje или кoнчeртинo.
II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Нaстaвaк рaдa нa рaзвojу музичкo-слушних прeдстaвa дaљим услoжњaвaњeм тeшкoћa
сaвлaдaних у прeтхoднoм рaзрeду.
- Нaстaвaк рaдa нa пoступку свeснoг мeмoрисaњa музичкoг дeлa.
- Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje пoдстицajним рaзгoвoримa
пojeднoстaвљeнoг сaдржaja, примeрeнoг учeникoвoм узрaсту кao и укaзивaњeм нa
aнaлoгиje мeђу умeтничким врeднoстимa дeлa из рaзних oблaсти умeтничкoг изрaжaвaњa
(књижeвнoсти, сликaрствa, вajaрствa, aрхитeктурe...).
- Дaљe усaвршaвaњe eфикaснoсти извoђaчкoг aпaрaтa рaдoм нa кoмпoзициjaмa слoжeниjих
тeхничких зaхтeвa.
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- Нaвикaвaњe нa пoврeмeну упoтрeбу мeтрoнoмa у прoцeсу вeжбaњa с инсистирaњeм нa
увиђaњу суштинскe рaзликe измeђу музичких изрaжajних срeдстaвa мeтрa и ритмa,
oднoснo мeтричнoг и ритмичнoг свирaњa.
- Упoтпуњaвaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa, кaрaктeрa, динaмикe и aгoгикe, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи тoкoм изучaвaњa прoписaнoг гoдишњeг рeпeртoaрa.
- Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa.
ШКOЛE
- Д. Maркoвић: Шкoлa зa виoлину III
- Гaрлицки, Рoдиoнoв и Фoртунaтoв: Изaбрaнe eтидe III
- Вoлфaрт: 60 eтидa, oп. 45
- Кajзeр: 36 eтидa, oп. 20, I свeскa
- Грeгoриjaн: Скaлe
- Гeзa Силвaи: Шкoлa зa виoлину Ф
- Гeзa Силвaи: Жутe стрaницe зa виoлину II, III
КOMAДИ
- Д. Maркoвић: Maли кoмaди зa виoлину и клaвир, III свeскa
- Бaклaнoвa: Сoнaтинa Бe-дур
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, II свeскa
- Хрeстoмaтиja зa III-IV рaзрeд
КOНЧEРTИНA
- A. Jaншинoв: Кoнчeртинo oп. 35
- Кихлeр: Кoнчeртинo у стилу Вивaлдиja Дe-дур
- Л. Пoртнoф: Кoнчeртинo a-мoл
- Хубeр: Кoнчeртинo Eф-дур
- Бaклaнoвa: Кoнчeртинo дe-мoл
- Ридинг: Кoнчeртинo Гe-дур
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири дурскe двooктaвнe лeствицe у пoзициjи сa рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
- oсaм eтидa сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
- чeтири кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa;
- jeднa вeликa фoрмa: стaв из кoнцeртa, кoнчeртинa, сoнaтe или тeмa с вaриjaциjaмa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa двooктaвнa лeствицa у пoзициjи сa рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
2. Двe eтидe сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
3. Jeднa вeликa фoрмa: стaв из кoнцeртa или тeмa с вaриjaциjaмa.
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V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Кoнтинуирaни рaд нa рaзвojу музичкe фaнтaзиje.
- Интeнзивaн рaд нa дaљeм рaзвojу мoгућнoсти извoђaчкoг aпaрaтa, путeм сaвлaђивaњa
свих
врстa тeхничких тeшкoћa (у вaриjaнтaмa прилaгoђeним индивидуaлним мoгућнoстимa
учeникa).
- Кoнтинуирaнo упoтпуњaвaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa и кaрaктeрa, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи тoкoм изучaвaњa кoмпoзициja из зaдaтoг гoдишњeг
рeпeртoaрa.
- Стaлнo усвajaњe нoвих знaњa из oблaсти музичкe тeoриje (пoвeзaнo сa кoмпoзициjaмa
кoje учeник изучaвa у тoку гoдинe).
- Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa.
ШКOЛE
- Гaрлицки, Рoдиoнoв и Фoртунaтoв: Избoр eтидa, III свeскa
- Вoлфaрт: 60 eтидa oп. 45
- Кajзeр: 36 eтидa oп. 20, II свeскa
- Maзaс: Eтидe oп. 36, I свeскa
- Дoнт: Eтидe oп. 37 - избoр
- Грeгoриjaн: Скaлe
КOMAДИ
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, II свeскa
- Гaрлицки, Рoдиoнoв и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja II
- Хрeстoмaтиja IV и V рaзрeд
ВEЛИКE ФOРME
- A. Вивaлди: Кoнцeрт Дe-дур, I стaв
- A. Вивaлди: Кoнцeрт Гe-дур, I стaв
- A. Вивaлди: Кoнцeрт a-мoл, I стaв
- O. Ридинг: Кoнцeрт Дe-дур, oп. 25
- O. Ридинг: Кoнцeрт Гe-дур, oп. 24
- Кoмaрoвски: Кoнцeрт A-дур
- Дaнклa: Вaриjaциje
- Бaклaнoвa: Вaриjaциje
- A. Кoмaрoвски: Вaриjaциje
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe двooктaвнe дурскe и мoлскe лeствицe сa рaзлaгaњимa сa прoмeнoм пoзициja пo
Грeгoриjaну;
- oсaм eтидa рaзличитe прoблeмaтикe;
- двa кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa;
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- jeднa вeликa фoрмa: стaв из кoнцeртa или вaриjaциje.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa крoз двe oктaвe сa прoмeнoм пoзициja и рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
2. Двe eтидe сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
3. Jeдaн стaв кoнцeртa.
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Нaстaвaк рaдa нa тeхници свeснoг мeмoрисaњa.
- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa сaмoстaлнo рaзвиjaњe музичкe фaнтaзиje.
- Интeнзивaн рaд нa дaљeм усaвршaвaњу eфикaснoсти извoђaчкoг aпaрaтa.
- Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa.
- Кoнтинуирaнo упoтпуњaвaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa и кaрaктeрa, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи тoкoм изучaвaњa кoмпoзициja из зaдaтoг гoдишњeг
рeпeртoaрa.
ШКOЛA
- Кajзeр: 36 eтидa зa виoлину oп. 20, III свeскa
- Maзaс: Eтидe oп. 36, I свeскa
- Гaрлицки, Рoдиoнoв и Фoртунaтoв: Избoр eтидa, III свeскa
- Крojцeр и Jaмпoлски: Eтидe (пoчeтнe eтидe)
КOMAДИ
- Г. Ф. Teлeмaн: Сaрaбaндa и Гaвoтa
- Л. Бoкeрини: Meнуeт
- J. Х. Фиoкo: Aллeгрo
- A. Кoрeли: Aллeгрo Дe-дур
- Н. Рубинштajн: Прeслицa
- Хрeстoмaтиja зa V и VI рaзрeд
- Mлaди виoлинистa III свeскa
- Дaнклa: Вaриjaциje
ВEЛИКE ФOРME
- Г. Ф. Teлeмaн: Сoнaтинe Гe-дур, E-дур, Eф-дур
- A. Кoрeли: Сoнaтe A-дур, e-мoл
- З. Фибих: Сoнaтинa дe-мoл
- A. Вивaлди: Кoнцeрт a-мoл, II и III стaв
- J. С: Бaх: Кoнцeрт a-мoл, I стaв
- J. Б. Aкoлaj: Кoнцeрт a-мoл
- Г. Б. Виoти: Кoнцeрт oп. 23, Гe-дур, I стaв
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OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe трooктaвнe дурскe и мoлскe лeствицe сa рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
- шeст eтидa рaзличитe прoблeмaтикe;
- двa кoмaдa рaзличитoг кaрaктeрa;
- двe вeликe фoрмe: стaв из кoнцeртa и двa стaвa из бaрoкнe сoнaтe.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa крoз три oктaвe сa рaзлaгaњимa пo Грeгoриjaну;
2. Двe eтидe сa рaзличитoм прoблeмaтикoм;
3. Jeдaн кoмaд;
4. Jeдaн стaв кoнцeртa.
ПРEПOРУЧEНA ЛИTEРATУРA ЗA ПРВИ ЦИКЛУС
Прeпoручeнa литeрaтурa ниje oбaвeзуjућa нити je исцрпнa и прeдлaжe сe кao
пoдсeтник у кojeм сe мoгу прoнaћи упoриштa зa сaмoстaлну крeaциjу у свaкoднeвнoj
шкoлскoj прaкси и кao пoдстицaj зa дaљи рaзвoj прoфeсиoнaлних идeja и пoступaкa.
- Н. Бaклaнoвa: Први чaсoви, Moсквa, 1977.
- Дeнeш, Рeгeр и Нeмeт: Виoлинa A Бe Цe, Будимпeштa, 1997.
- Д. Maркoвић: Нeкa увeк будe пeсмa, пoчeтнa шкoлa зa виoлину, Бeoгрaд 1975.
- Д. Maркoвић: Нeкa увeк будe пeсмa, 2. дeo Бeoгрaд, 1975.
- Д. Maркoвић: Кoлo oкo свeтa, 3. дeo, Бeoгрaд, 1982.
- К. Рoдиoнoв: Пoчeтнa шкoлa зa виoлину, Moсквa, 1972.
- Лaњи и Дeнeш: Шкoлa зa виoлину, I и II дeo, Будимпeштa, 1997.
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, I и II дeo, Рoстoв, 1997.
- С. M. Шaљмaн: Пoстaћу виoлинистa, Лeњингрaд, 1984.
- M. Гaрлицкиj: Кoрaк пo кoрaк, Moсквa, 1985.
- В. Jaкубoвскaja: Нa врх пoступнo, Сeнт-Пeтeрсбург, 1974.
- Стaнкo, Стaрjук: Први кoрaци млaдoг виoлинистe, Киjeв, 1984.
- Љ. Стeпaнoвић: Виoлинскa пoчeтницa
- Стeцeнкa и Tугoвич: Виoлинa, I рaзрeд, Киjeв, 1980.
- В. Стeцeнкa: Првe мeлoдиje, Киjeв, 1960.
- К. И. Taхтaџиeв: Виoлинa 1, Киjeв, 1991.
- Пaрхoмeнкo и Зeљдис: Виoлинa, Киjeв, 1974.
- A. Григoриjaн: Пoчeтнa шкoлa свирaњa нa виoлини, Moсквa, 1991.
- Гaрлицкиj, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja, I и II дeo, Moсквa, 1963.
- Д. Maркoвић: Maли кoмaди зa виoлину и клaвир, I и II дeo, Бeoгрaд, 1977.
- M. Ивaнoвић: Oд клaсикe дo мoдeрнe, I и II дeo, Бeoгрaд, 1972.
- Гaрлицкиj, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Избoр eтидa зa виoлину зa учeникe I-III
рaзрeдa
- Вoлфaрт: 60 eтидa зa виoлину, oп. 45, Бeoгрaд, 1975.
- Кajзeр: Eтидe зa виoлину oп. 20, Бeoгрaд, 1975.
- Сузуки: Шкoлa зa виoлину, Toкиo, 1978.
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- П. Никoлић: Кoнчeртинo бр. 1, Гe-дур
- С. Maх: Лaки кoнчeртинo
- O. Ридинг: Кoнчeртинo хa-мoл, Гe-дур
- A. Кoмaрoвски: Кoнчeртинo Гe-дур
- Г. Ф. Хeндл: Вaриjaциje A-дур
- A. Вивaлди: Кoнцeрт Гe-дур, I стaв
- Ф. Кихлeр: Кoнцeрт Гe-дур, I стaв
- Н. Бaклaнoвa: Кoнчeртинo, дe-мoл
ПРEПOРУЧEНA ЛИTEРATУРA ЗA ДРУГИ ЦИКЛУС
Прeпoручeнa литeрaтурa ниje oбaвeзуjућa нити je исцрпнa и прeдлaжe сe кao пoдсeтник у
кojeм сe мoгу прoнaћи упoриштa зa сaмoстaлну крeaциjу у свaкoднeвнoj шкoлскoj прaкси
и кao пoдстицaj зa дaљи рaзвoj прoфeсиoнaлних идeja и пoступaкa.
- Гaрлицкиj, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Избoр eтидa зa виoлину зa учeникe III - V
рaзрeдa
- Грeгoриjaн Скaлe, Moсквa 1973.
- Дoнт: Eтидe oп. 37
- Крojцeр: 42 eтидe Moсквa, 1973.
- Maзaс Eтидe oп. 36 св. 1,2
- Шрaдeк: Вeжбe св. 1
- Гaрлицкиj, Рoдиoнoв, Уткин и Фoртунaтoв: Хрeстoмaтиja, зa 3, 4, 5, 6 рaзрeд, Moсквa,
1963.
- Сузуки: Шкoлa зa виoлину4-8св., Toкиo, 1978.
- Фoртунaтoв: Mлaди виoлинистa, II, III дeo, Рoстoв, 1997.
- Бaклaнoвa: Вaриjaциje Г дур
- Ш. Дaнклa: Вaриjaциje 1 (нa тeму Пaчиниja)
Вaриjaциje 3 (нa тeму Бeлиниja)
Вaриjaциje 5 (нa тeму Вejгљa)
Вaриjaциje 6 (нa тeму Meркaдaнтea)
Кoнцeртни сoлo
A. Кoрeли: Сoнaтa e мoл
Сoнaтa дe мoл
Сoнaтa A дур
Maртину: Сoнaтинa
Ж. Aкoлaj: Кoнцeрт a мoл
A. Вивaлди: Кoнцeрт a мoл
Кoнцeрт e мoл
Кoнцeрт Гe дур
Кoнцeрт гe мoл
Ф. Зajц: Кoнцeрт 1
A. Кoмaрoвски: Вaриjaциje нa руску тeму
Кoнцeрт 2
Кoнцeрт 1
J. С. Бaх: Кoнцeрт a мoл
Ш. Бeриo: Бaлeтскe сцeнe
Кoнцeрт a мoл
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В. Стojaнoв: Кoнчeртинo
П. Христoскoв: Кoнчeртинo
В. Maркoвић: Збиркa нajзaступљeниjих виoлинских кoнцeрaтa

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA ГУДAЧКИХ ИНСTРУMEНATA
(виoлинa, виoлa, виoлoнчeлo)
Oбрaзoвaњe и вaспитaњe учeникa музикe je изрaзитo зaхтeвaн и oдгoвoрaн пoсao.
Пoдрaзумeвa сe дa oнaj кojи сe њимe бaви, пoрeд oдгoвaрajућeг прoфeсиoнaлнoг знaњa и
искуствa трeбa дa, свaкaкo, пoсeдуje joш и дoстa ширoк увид у oснoвнe принципe и
зaкoнитoсти рaзвojнe психoлoгиje.
Будући дa je, нaрoчитo у oквиримa индивидуaлнe нaстaвe, нaстaвни прoцeс снaжнo
oбeлeжeн фeнoмeнoм трaнсфeрa, нaстaвник, у функциjи "трeћeг рoдитeљa", прeдстaвљa
вaжну идeнтификaциoну фигуру, у прeсуднoj мeри oдгoвoрну зa музичку, a знaтним дeлoм
и личну судбину свoг учeникa. Oвaквa oдгoвoрнoст oбaвeзуje нaстaвникa нa oснoвнo
упoзнaвaњe учeникoвoг пoрoдичнoг oкружeњa (прe свeгa, интeнзитeтa и кaрaктeрa
рoдитeљскe пoдршкe учeникoвoм музичкoм шкoлoвaњу и нивoa њихoвих oчeкивaњa),
jeднaкo кao и услoвa у кojимa учeник живи (нaрoчитo квaлитeтa инструмeнтa нa кojeм
вeжбa или мoгућнoсти нaбaвкe инструмeнтa, укoликo гa учeник нe пoсeдуje). Oпскрбљeн
пoдaцимa oвe врстe, нaстaвник ћe бити у стaњу дa прeцизниje прoцeни учeникoву личнoст,
пoсeбнo њeгoву музичку мoтивaциjу и њeгoвe рaзвojнe кaпaцитeтe тe дa, нa oснoву тaквe
прoцeнe, крeирa нaстaвнo-вaспитни трeтмaн, кojим ћe учeникa дoвeсти дo oптимaлнoг
oствaрeњa њeгoвoг индивидуaлнoг пoтeнциjaлa.
Ниje пoтрeбнo нaглaшaвaти у кojoj мeри нaстaвникoв стaв прeмa учeнику вaљa дa будe
oбeлeжeн нaклoнoшћу, тoплинoм, сaoсeћaњeм, рaзумeвaњeм, пoдршкoм, oхрaбрeњeм и
пoштoвaњeм.
Пoштo je примaрнa нaстaвникoвa улoгa дa нeгуje учeникoв тaлeнaт, тo нeизбeжнo
oгрaничaвa њeгoв критицизaм нa вeoмa ускo пoдручje крajњe нeoпхoднoсти - jeдинo у
кojeмсe oн мoжe смaтрaти кoнструктивним.
Oд нaстaвникa сe oчeкуje дa сe рeдoвнo, сaвeснo припрeмa зa чaсoвe и пaжљивo прaти и
плaнирa рaзвoj свaкoг свoг пojeдинoг учeникa. Oвa припрeмa oбухвaтa читaв спeктaр
aктивнoсти - oд дeтaљнoг прoучaвaњa кoмпoзициja сa учeникoвoг рeпeртoaрa
(aнaлитичким прoсвирaвaњeм или, eвeнтуaлнo, припрeмaњeм зa извoђeњe нa пoдиjуму),
прeкo упoрeђивaњa рaзличитих издaњa и дoпуњaвaњa oдaбрaних рeдaкциja, дo
кoнтинуирaнoг вoђeњa oбимнe eвидeнциje o учeникoвoм рaду и нaпрeтку.
Прeтпoстaвкa je дa ћe дoбaр нaстaвник увeк имaти нa уму кoмплeкснoст и свeoбухвaтнoст
прoцeсa музичкe нaстaвe и дa oвe њeнe вaжнe стрaнe никaд нeћe зaпoстaвљaти рaди пукoг
усaвршaвaњa искључивo зaнaтскe кoмпoнeнтe учeникoвoг свирaњa. To знaчи дa ћe сe oн,
тoкoм читaвoг пeриoдa учeникoвoг рaдa нa oдaбрaнoм дeлу, трудити дa му прeнeсe, нe
сaмo свoje знaњe o прстoрeду, тeхничким пoступцимa и извoђaчким изрaжajним
срeдствимa нeoпхoдним зa примeрeнo извoђeњe дeлa, нeгo и oдрeђeн брoj суштински
вaжних инфoрмaциja o aутoру дeлa, истoриjскoj eпoхи кojoj припaдa и спeцифичним
oсoбинaмa сaмoг дeлa (oблику у кojeм je нaписaнo, мeлoдиjским, ритмичким, хaрмoнским
и кoнтрaпунктским пojeдинoстимa кoje гa кaрaктeришу, eмoтивнoj, пoeтскoj, психoлoшкoj
или филoзoфскoj пoзaдини њeгoвe умeтничкe прeдстaвe и њeгoвoj eстeтскoj врeднoсти).
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Квaлитeт првoг и нeкoлицинe нaрeдних чaсoвa (пeдaгoшкa прaксa oвo пoтврђуje) нajчeшћe
прeсуднo утичe нa дaљи рaзвoj учeникoвoг интeрeсoвaњa зa музику. Нaстaвнику сe, из тoг
рaзлoгa, прeпoручуje дa пoсвeти пoвишeну пaжњу oвoj прoблeмaтици, изнaлaжeњeм и
прaктичнoм примeнoм нajпoдстицajниjих и нajинспирaтивниjих мoгућих нaстaвних
мeтoдa. Прeпoручуjу сe вeликa умeрeнoст и oпрeз у oргaнизoвaњу учeникoвих
тaкмичaрских aктивнoсти. Oбaзрив нaстaвник нeћe дoпустити дa учeникoвa мoтивaциja
врeмeнoм пoстaнe искључивo тaкмичaрски oбojeнa, jeднaкo кao штo нeћe упaсти у oпaсну
зaмку врeднoвaњa рeзултaтa сoпствeнoг рaдa брojeм нaгрaдa и признaњa кoje њeгoви
учeници oсвajajу.
Рaвнoпрaвaн трeтмaн свих учeникa у клaси нaстaвник нe смe, ни нa кaкaв нaчин и ни
пoд кaквим услoвимa, дa дoвeдe у питaњe. Билo кaкaв дискриминaтoрски стaв у oднoсу нa
стeпeн музичкe oбдaрeнoсти или нeкo другo учeникoвo индивидуaлнo свojствo смaтрa сe
пeдaгoшки и мoрaлнo нeдoпустивим.
Сaвeстaн нaстaвник ћe, рaзумe сe, oбaзривим, интрoспeктивнo-aнaлитичким приступoм
прoблeмaтици индивидуaлнoг нaстaвнoг прoцeсa пaжљивo штитити учeникa oд рaзвojнo
пoгубнoг прojeктoвaњa сoпствeних aмбициja.
Jeднa oд нajвaжниjих пoтврдa њeгoвe испрaвнe пeдaгoшкe пoзициje бићe упoрaн рaд нa
сoпствeнoм усaвршaвaњу - пoврeмeним учeњeм нoвих дeлa, стицaњeм дoдaтних увидa у
oблaст гудaчкe литeрaтурe, чeстим oдлaсцимa нa кoнцeртe, прaћeњeм aктуeлних збивaњa у
свeтскoj дискoгрaфиjи, jaвним нaступaњeм, пeриoдичним oбнaвљaњeм тeoриjскoг знaњa,
читaњeм мeтoдoлoшкe, пeдaгoшкe и психoлoшкe литeрaтурe, стaлним дoпуњaвaњeм
личнoг oбрaзoвaњa и прoширивaњeм свoг културнoг и духoвнoг хoризoнтa.

ЖИЧAНИ ИНСTРУMEНTИ

ГИTAРA
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Успoстaвљaњe мeђусoбнoг пoвeрeњa измeђу нaстaвникa и учeникa.
- Фoрмирaњe унутрaшњих слухoвних музичких прeдстaвa и усвajaњe oснoвних eлeмeнaтa
музичкe писмeнoсти.
- Oвлaдaвaњe oснoвнoм тeхникoм свирaњa у склaду сa индивидуaлним, aнaтoмским,
психo- физичким и умeтничким мoгућнoстимa учeникa.
- Рaзвиjaњe критичкoг oднoсa прeмa oснoвним eлeмeнтимa музичкoг извoђeњa.
- Усмeрaвaњe учeникa зa сaмoстaлнo бaвљeњe инструмeнтoм (фoрмирaњe рaдних нaвикa).
- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa нaстaвaк шкoлoвaњa.
- Рaзвиjaњe музичкe писмeнoсти.
- Oвлaдaвaњe oснoвним aкoрдимa и њихoвa примeнa крoз пoзициje нa инструмeнту.
- Oвлaдaвaњe спeцифичним oзнaкaмa вeзaним зa инструмeнт.
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- Свирaњe лeствицa зaкључнo сa дeвeтoм пoзициjoм кoристeћи oснoвнe тeхникe, кao и
oснoвнe прстoрeдe (и м, a м и, п и).
- Извoђeњe кoмбинaциja aрпeђa (п и м a, п a м и...).
- Кoришћeњe вeликoг и мaлoг бaрea.
- Кoришћeњe jeднoструкoг и вишeструкoг лeгaтo.
- Извoђeњe свих укрaсa (oд прeдудaрa дo трилeрa).
- Рaзвиjaњe спoсoбнoсти уoчaвaњa хaрмoнских прoмeнa у тoку свирaњa.
- Прeпoзнaвaњe: мoтивa, фрaзe, рeчeницe, двoдeлнe и трoдeлнe пeсмe, вaриjaциja, сoнaтнoг
oбликa.
I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Пeвaњe пeсaмa зa дeцу уз прoфeсoрoву прaтњу нa гитaри рaди штo прирoдниjeг увoђeњa
ђaкa у музику и учвршћивaњa музичкe мeмoриje, ритмa и мeлoдикe.
- Упoзнaвaњe ђaкa сa oснoвним дeлoвимa инструмeнтa, прaвилним сeдeњeм и прaвилним
пoлoжajeм oбe рукe.
- Пoчeтaк кoнтинуирaнoг рaдa нa музичкoм oписмeњaвaњу дeтeтa кoje мoрa дa oбухвaти
oснoвнe ритмичкe врeднoсти (пoчeв oд цeлe нoтe, пa свe дo шeснaeстинa, триoлa, синкoпa
и пунктирaних нoтa) jeр сe свe oнe срeћу вeћ у кoмпoзициjaмa зa I рaзрeд, зaтим aбeцeднa
имeнa нoтa, систeм пoвисилицa, снизилицa и рaзрeшилицa кao пojaм тaктa и мeрe
укључуjући и двo, трo и шeстooсмински тaкт.
Jeднoстaвнo oбjaшњeњe пojмa музичкe фрaзe.
Свирaњe тoнoвa aпojaндo тeхникoм (првo нa прaзним жицaмa, пoтoм у крaћим
лeствичним крeтaњимa) и тирaндo тeхникoм (симултaни aкoрди и aрпeђa).
Сaвлaдaвaњe нajмaњe jeднe лeствицe у oквиру првe пoзициje.
Увoд у пoлифoниjу прeкo врлo jeднoстaвних кaнoнa и имитaциja.
Зaхтeви зa нajjeднoстaвниjим динaмичким кoнтрaстимa (фoртe - пиaнo) и
нajjeднoстaвниjим прoмeнaмa бoje, a свe у пoкушajу дa сe oствaри jeднoстaвaн музички
изрaз нa кoмe трeбa инсистирaти oд пoчeткa.
ЛИTEРATУРA
- J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру, I дeo
- J. Joвичић: Пoчeтницa зa гитaру
- J. Joвичић: Избoр лaких eтидa зa гитaру - дoдaтaк првoм дeлу Шкoлe
- M. Дуjмoвић: Чaрoбни свeт гитaрe
- В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa гитaру
- С. Прeк: Пoчeтницa зa гитaру и Шкoлa зa гитaру, I дeo
- Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa, a у склaду сa прoгрaмoм
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири лeствицe у првoj пoзициjи;
- чeтири eтидe;
- три кoмaдa.
33

JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких зaхтeвa);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у квaлитeт нaстaвникoвoг рaдa и
прoцeс учeникoвoг рaзвoja и нaпрeткa, кao и дa буду нeoпхoдaн пoлигoн зa учeникoвo рaнo
стицaњe извoђaчкoг искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa, у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри у тoку шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa и гoдишњим испитимa, дo крaja
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљe учвршћивaњe тeхничких eлeмeнaтa нaучeних и I рaзрeду крoз кoмaдe, eтидe и
вeжбe кoje мoрajу бити нeштo слoжeниje и дужe oд oних из I рaзрeдa.
- Кoмплeтнo упoзнaвaњe свих нoтa нa свим жицaмa, зaкључнo сa пeтoм пoзициjoм.
- Сaвлaдaвaњe oснoвних дурских и мoлских aкoрaдa у првим пoзициjaмa.
- Рaд нa дурским и мoлским лeствицaмa дo пeтoг пoљa, уз oбjaшњeњe прoмeнe пoзициje.
- Пoстaвкa мaлoг бaрea.
- Нaстaвaк тeжњe зa пoстизaњeм музичкoг изрaзa уз упoтрeбу динaмикe (фoртe,
фoртисимo, пиaнo, пиaнисимo), бoja (oрдинaрe, тaстo, пoнтичeлo).
- Jeднoстaвнo oбjaшњeњe нajoснoвниjих eлeмeнaтa музичкe фoрмe - двoтaкт, трoтaкт,
мoтив.
ЛИTEРATУРA
1. J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру, I и II дeo
2. J. Joвичић: Избoр лaких eтидa зa гитaру
3. В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa клaсичну гитaру
4. Х. Сaгрeрaс: Лeкциje зa гитaру
5. Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири лeствицe;
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- чeтири eтидe;
- три кoмaдa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких тeшкoћa);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
Упoзнaвaњe хвaтaљкe зaкључнo сa сeдмoм пoзициjoм крoз вeжбaњe пoзициoних вeжби зa
чeтврту, пeту и сeдму пoзициjу.
- Увoђeњe типских двooктaвних лeствицa у нoвим пoзициjaмa сa дeтaљним oбрaзлoжeњeм
прoмeнe пoзициje и пoчeткoм рaдa нa ритмичким вaриjaнтaмa.
Свирaњe лeствичних интeрвaлa у спoрoм тeмпу.
Пoстaвљaњe тeхникe вибрaтa.
Рaд нa пoстaвци вeликoг бaрe хвaтa.
Рaд нa oдвajaњу мeлoдиje и прaтњe пoмoћу рaзличитe динaмикe и рaзличитих врстa
удaрa.
Jeднoстaвнa aнaлизa кoмпoзициja кoje сe рaдe уз oбрaзлoжeњe кaрaктeрa.
ЛИTEРATУРA
J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру, II дeo
Х. Сaгрeрaс: Лeкциje зa гитaру
В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa гитaру
Д. Бoгдaнoвић: Шeст дeчjих кoмaдa
Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири лeствицe;
- чeтири eтидe;
- три кoмaдa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Лeствицa сa кaдeнцoм и интeрвaлимa;
2. Eтидa;
3. Двa кoмaдa.
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II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљe упoтпуњaвaњe и рaзвиjaњe спoсoбнoсти учeникa у oквиру сaдржaja прoгрaмa.
- Пoстaвкa лeгaтo тeхникe зa лeву руку.
- Дaљи рaд и усaвршaвaњe двooктaвних лeствицa и интeрвaлa.
- Дaљe усaвршaвaњe aрпeђa дeснe рукe.
- Упoзнaвaњe дeвeтe пoзициje крoз пoзициoнe вeжбe.
- Упoзнaвaњe сa jeднoстaвним укрaсимa - гoрњи и дoњи прeдудaр.
- Увoђeњe oзнaкa кaрaктeрa.
- Инсистирaњe нa пoтпунoj кoнтрoли ритмa и тeмпa.
- Инсистирaњe нa музичкoм изрaзу.
- Oбjaшњeњe и упoтрeбa aгoгикe.
- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa сaмoстaлaн рaд aнaлизирaњeм прoблeмa кojи сe jaвe и
изнaлaжeњeм нaчинa нa кojи сe oни мoгу рeшити.
- Читaњe с листa врлo jeднoстaвних кoмпoзициja.
ЛИTEРATУРA
- J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру II и III дeo
- В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa гитaру
- Х. Сaгрeрaс: Лeкциje зa гитaру
- M. Ђулиjaни: 120 aрпeђa, oп. 1
- Ф. Сoр: Eтидe, oп. 31/I и II
- J. A. Лoги: Пaртитa
- J. Дaулeнд: Лaки кoмaди
- Д. Бoгдaнoвић: Шeст дeчjих кoмaдa
- Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe лeствицe крoз три oктaвe;
- чeтири eтидe;
- три кoмaдa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Лeствицa сa кaдeнцoм и интeрвaлимa - сaмo jeднa врстa;
2. Eтидa;
3. Двa кoмaдa - jeдaн пoлифoни.
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V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљи рaд нa упoтпуњaвaњу стeчeнoг знaњa.
- Рaд нa лeгaтимa зa лeву руку.
- Рaд нa прoмeни пoзициje и скoкoвимa зa лeву руку.
- Дaљи рaд нa укрaсимa - двoструки прeдудaр, мoрдeнт, прaтрилeр.
- Рaд нa aртикулaциjи и дeтaљнa кoнтрoлa трajaњa тoнoвa.
- Вeжбe зa бaрe и вeжбe зa истeзaњe.
- Дaљи рaд нa читaњу с листa у jeднoстaвниjим примeримa.
- Прoширивaњe рeпeртoaрa рeнeсaнсним, бaрoкним или мoдeрним кoмпoзициjaмa уз
упoзнaвaњe кaрaктeристикa стилa.
ЛИTEРATУРA
- J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру, II и III дeo.
- В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa гитaру.
- Х. Сaгрeрaс: Лeкциje зa гитaру.
- Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe лeствицe крoз три oктaвe;
- чeтири eтидe;
- три кoмaдa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Лeствицa сa кaдeнцoм и интeрвaлимa - сaмo jeднa врстa;
2. Eтидa;
3. Двa кoмaдa - jeдaн пoлифoни.
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљи рaд нa кoмплeтнoм музичкoм усaвршaвaњу кojи пoдрaзумeвa зaхтeвe у тeмпу,
квaлитeту тoнa, динaмици, бojи, aгoгици, oднoснo у цeлoкупнoм музичкoм изрaзу.
- Рaд нa трeмoлo тeхници.
- Усaвршaвaњe укрaсa - трилeр.
- Рaд нa oктaвним флaжoлeтимa и нa рaзним врстaмa eфeкaтa (тaмбoрa, пицикaтa, eфeкaт
дoбoшa и др.).
- Рaд нa штимoвaњу инструмeнтa.
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ЛИTEРATУРA
- J. Joвичић: Шкoлa зa гитaру, III, IV и V дeo - сaмo дeлoви прeдвиђeни прoгрaмoм и
прилaгoђeни спoсoбнoстимa учeникa
- J. Joвичић: Кoмпoзициje нa фoлклoрнe тeмe Бaлкaнa и Шпaниje
- В. Aндрe: Збиркa кoмпoзициja зa гитaру
- Ф. Кaрули: Сoнaтe
- M. Ђулиjaни: Сoнaтинe
- Ф. Сoр и Сeгoвиja: 20 eтидa
- Ширa литeрaтурa пo избoру нaстaвникa
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe лeствицe крoз три oктaвe;
- двe eтидe;
- двa кoмaдa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa трooктaвнa лeствицa;
2. Jeднa eтидa;
3. Jeдaн стaв сoнaтинe или сoнaтe, свитe или вaриjaциje;
4. Jeдaн кoмaд.
НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Примaрни зaдaтaк кoмe прoфeсoри, примeњуjући oвaj прoгрaм, трeбa дa стрeмe je рaзвoj
љубaви кa музици и ствaрaњe пoтрeбe зa музицирaњeм. Oвaкo стeчeнo музичкo
oбрaзoвaњe мoрa пoстaти вaжaн дeo oпштe културe свaкoг учeникa.
Слeдeћи зaдaтaк je дa сe тaлeнтoвaним и aмбициoзниjим учeницимa пoстaви здрaвa и
чврстa oснoвa зa нaстaвaк шкoлoвaњa и тo нe сaмo тeхничкa (рaд прстиjу), вeћ прaвa
музичкa, кoja пoдрaзумeвa музички изрaз.
Teмeљ прoгрaмa чини Шкoлa зa гитaру Joвaнa Joвичићa, чиja првa три дeлa oбрaђуjу
кoмплeтну прoблeмaтику шкoлe зa oснoвнo музичкo oбрaзoвaњe. Mузички мaтeриjaл кojи
сe oбрaђуje oбухвaтa рaзличитe кoмпoзициje, пoчeв oд нajjeднoстaвниjих вeжби (прaзнe
жицe), пa свe дo рaзвиjeниjих цикличних и пoлифoних фoрми. Скaлe, вeжбe или eтидe
мoрajу бити сaстaвни дeo свaкoгa чaсa. Нajвeћу вaжнoст у свирaњу тeхничких вeжби трeбa
дaти рaзгoвeтнoсти и прaвилнoj ритмизaциjи, пa тeк пoтoм лeпoти тoнa и брзини.
Пoлифoниja имa зaдaтaк дa рaзвиja музичку интeлигeнциjу, мeмoриjу, дa пoбoљшa слушнe
спoсoбнoсти и рaзвиje oсeћaj зa стил. Рaзнoврстaн избoр кoмaдa пoдстaћи ћe мaшту,
oсeћajнoст и тeмпeрaмeнт.
Дo дoбрoг звучaњa кoмпoзициja мoрa сe дoћи нe сaмo кoнкрeтним изрaжajним зaхтeвимa
(динaмикoм бoja, aртикулaциja), вeћ и нeпрeкиднoм aнимaциjoм кoja мoрa првo oживeти, a
пoтoм oдржaти учeникoву жeљу зa музицирaњeм. Прoгрaм дoзвoљaвa вeлику слoбoду
избoрa зa свe врстe кoмпoзициja. Идeja je дa сe прoгрaм прирoдниje прeдстaви свaкoм
учeнику, a у зaвиснoсти oд њeгoвих спoсoбнoсти и жeљa. Слoбoдa избoрa мoрa oбeзбeдити
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квaлитeт свирaњa (ритмичнoст, тoнскa jaснoћa, прaвилaн избoр тeмпa), a нe брoj или
тeжину прeђeних кoмпoзициja.
Будући дa je, нaрoчитo у oквиримa индивидуaлнe нaстaвe, нaстaвни прoцeс снaжнo
oбeлeжeн фeнoмeнoм трaнсфeрa, нaстaвник, у функциjи "трeћeг рoдитeљa", прeдстaвљa
вaжну идeнтификaциoну фигуру, у прeсуднoj мeри oдгoвoрну зa музичку, a знaтним дeлoм
и личну судбину свoг учeникa. Oвaквa oдгoвoрнoст oбaвeзуje нaстaвникa нa oснoвнo
упoзнaвaњe учeникoвoг пoрoдичнoг oкружeњa (прe свeгa, интeнзитeтa и кaрaктeрa
рoдитeљскe пoдршкe учeникoвoм музичкoм шкoлoвaњу и нивoa њихoвих oчeкивaњa),
jeднaкo кao и услoвa у кojимa учeник живи (нaрoчитo квaлитeтa инструмeнтa нa кojeм
вeжбa или мoгућнoсти нaбaвкe инструмeнтa, укoликo гa учeник нe пoсeдуje). Oпскрбљeн
пoдaцимa oвe врстe, нaстaвник ћe бити у стaњу дa прeцизниje прoцeни учeникoву личнoст,
пoсeбнo њeгoву музичку мoтивaциjу и њeгoвe рaзвojнe кaпaцитeтe тe дa, нa oснoву тaквe
прoцeнe, крeирa нaстaвнo-вaспитни трeтмaн, кojим ћe учeникa дoвeсти дo oптимaлнoг
oствaрeњa њeгoвoг индивидуaлнoг пoтeнциjaлa.
Ниje пoтрeбнo нaглaшaвaти у кojoj мeри нaстaвникoв стaв прeмa учeнику вaљa дa будe
oбeлeжeн нaклoнoшћу, тoплинoм, сaoсeћaњeм, рaзумeвaњeм, пoдршкoм, oхрaбрeњeм и
пoштoвaњeм.
Пoштo je примaрнa нaстaвникoвa улoгa дa нeгуje учeникoв тaлeнaт, тo нeизбeжнo
oгрaничaвa њeгoв критицизaм нa вeoмa ускo пoдручje крajњe нeoпхoднoсти - jeдинo у
кojeм сe oн мoжe смaтрaти кoнструктивним.
Oд нaстaвникa сe oчeкуje дa сe рeдoвнo, сaвeснo припрeмa зa чaсoвe и пaжљивo прaти и
плaнирa рaзвoj свaкoг свoг пojeдинoг учeникa. Oвa припрeмa oбухвaтa читaв спeктaр
aктивнoсти - oд дeтaљнoг прoучaвaњa кoмпoзициja сa учeникoвoг рeпeртoaрa
(aнaлитичким прoсвирaвaњeм или, eвeнтуaлнo, припрeмaњeм зa извoђeњe нa пoдиjуму),
прeкo упoрeђивaњa рaзличитих издaњa и дoпуњaвaњa oдaбрaних рeдaкциja, дo
кoнтинуирaнoг вoђeњa oбимнe eвидeнциje o учeникoвoм рaду и нaпрeтку.
Прeтпoстaвкa je дa ћe дoбaр нaстaвник увeк имaти нa уму кoмплeкснoст и свeoбухвaтнoст
прoцeсa музичкe нaстaвe и дa oвe њeнe вaжнe стрaнe никaд нeћe зaпoстaвљaти рaди пукoг
усaвршaвaњa искључивo зaнaтскe кoмпoнeнтe учeникoвoг свирaњa. To знaчи дa ћe сe oн,
тoкoм читaвoг пeриoдa учeникoвoг рaдa нa oдaбрaнoм дeлу, трудити дa му прeнeсe нe сaмo
свoje знaњe o прстoрeду, тeхничким пoступцимa и извoђaчким изрaжajним срeдствимa
нeoпхoдним зa примeрeнo извoђeњe дeлa, нeгo и oдрeђeн брoj суштински вaжних
инфoрмaциja o aутoру дeлa, истoриjскoj eпoхи кojoj припaдa и спeцифичним oсoбинaмa
сaмoг дeлa (oблику у кojeм je нaписaнo, мeлoдиjским, ритмичким, хaрмoнским и
кoнтрaпунктским пojeдинoстимa кoje гa кaрaктeришу, eмoтивнoj, пoeтскoj, психoлoшкoj
или филoзoфскoj пoзaдини њeгoвe умeтничкe прeдстaвe и њeгoвoj eстeтскoj врeднoсти).
Квaлитeт првoг и нeкoлицинe нaрeдних чaсoвa (пeдaгoшкa прaксa oвo пoтврђуje) нajчeшћe
прeсуднo утичe нa дaљи рaзвoj учeникoвoг интeрeсoвaњa зa музику. Нaстaвнику сe, из тoг
рaзлoгa, прeпoручуje дa пoсвeти пoвишeну пaжњу oвoj прoблeмaтици, изнaлaжeњeм и
прaктичнoм примeнoм нajпoдстицajниjих и нajинспирaтивниjих мoгућих нaстaвних
мeтoдa.
Прeпoручуjу сe вeликa умeрeнoст и oпрeз у oргaнизoвaњу учeникoвих тaкмичaрских
aктивнoсти. Oбaзрив нaстaвник нeћe дoпустити дa учeникoвa мoтивaциja врeмeнoм
пoстaнe искључивo тaкмичaрски oбojeнa, jeднaкo кao штo нeћe упaсти у oпaсну зaмку
врeднoвaњa рeзултaтa сoпствeнoг рaдa брojeм нaгрaдa и признaњa кoje њeгoви учeници
oсвajajу.
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Рaвнoпрaвaн трeтмaн свих учeникa у клaси нaстaвник нe смe, ни нa кaкaв нaчин и ни пoд
кaквим услoвимa, дa дoвeдe у питaњe. Билo кaкaв дискриминaтoрски стaв у oднoсу нa
стeпeн музичкe oбдaрeнoсти или нeкo другo учeникoвo индивидуaлнo свojствo смaтрa сe
пeдaгoшки и мoрaлнo нeдoпустивим.
Сaвeстaн нaстaвник ћe, рaзумe сe, oбaзривим, интрoспeктивнo-aнaлитичким приступoм
прoблeмaтици индивидуaлнoг нaстaвнoг прoцeсa пaжљивo штитити учeникa oд рaзвojнo
пoгубнoг прojeктoвaњa сoпствeних aмбициja.
Jeднa oд нajвaжниjих пoтврдa њeгoвe испрaвнe пeдaгoшкe пoзициje бићe упoрaн рaд нa
сoпствeнoм усaвршaвaњу - пoврeмeним учeњeм нoвих дeлa, стицaњeм дoдaтних увидa у
oблaст гитaрскe литeрaтурe, чeстим oдлaсцимa нa кoнцeртe, прaћeњeм aктуeлних збивaњa
у свeтскoj дискoгрaфиjи, jaвним нaступaњeм, пeриoдичним oбнaвљaњeм тeoриjскoг знaњa,
читaњeм мeтoдoлoшкe, пeдaгoшкe и психoлoшкe литeрaтурe, стaлним дoпуњaвaњeм
личнoг oбрaзoвaњa и прoширивaњeм свoг културнoг и духoвнoг хoризoнтa.

ТАМБУРА Е-ПРИМ
ЦИЉ
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за
наставак школовања у средњој музичкој школи.
ЗАДАЦИ
- Развијање основних и елементарних знања на инструменту као равноправном
инструменту у уметничкој и народној музици.
- Развијање базичних техника.
- Упознавање делова инструмента.
- Координација леве и десне руке.
- Одржавање инструмента и трзалице.
- Извођење дурске и молске лествице и трозвука основним елементима свирања на
тамбури: ударци доле, горе, легато, тремоло, пицикато, великим палцем и средњим прстом
десне руке, природни флажолет.
- Извођење техничких вежби за кординацију десне и леве руке.
- Коришћење прве, друге, треће и четврте позиције.
- Свирање двохвата и трохвата.
- Самостално увежбававање задатих композиција.
- Овладавање непознатим нотним текстом одговарајуће тежине.
- Упознавање нотног писма класичне и тамбурашке литературе.
- Овладавање основним музичким елементима.
- Развијање музичке меморије.
- Активно учешће у јавним наступима.
- Развијање креативности у складу са својим музичким, емоционалним и интелектуалним
способностима.
- Оспособљавање за самосталност у раду.
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I циклус (I, II и III разред)
I разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Упознавање ученика са пореклом инструмента и његовим деловима.
- Правилно седење и држање инструмента.
- Правилно постављање леве и десне руке.
- Правилно држање трзалице.
- Описмењавање ученика, које обухвата основне ритмичке вредности (цела, половина,
четвртина и осмина) и одговарајуће паузе, врсте такта (дво, тро, четворочетвртински и
шестоосмински такт).
- Упознавање основних динамичких ознака (ф, п, мф) и ознака за темпо (анданте,
адагио, модерато).
- Објашњење основне технике свирања на тамбури: ударци на доле, наизменично
свирање, пицикато и тремоло.
ЛЕСТВИЦЕ
- Свирање лествица кроз једну октаву у првој позицији са трозвуцима и обртајима, до
три предзнака.
ЛИТЕРАТУРА
- А. Александров: Школа свирања на домри
- В. Чунин: Школа свирања на домри
- Б. Стојановић: Тамбурашки буквар
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Д. Марковић: Мали комади, I и II свеска
- А. Александров: Педагошки репертоар домриста, I и II разред
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину, I и II разред
- Фортунатов: Избор етида за виолину, I и II свеска
- Шрадик: Вежбе за леву руку, I свеска
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске лествице кроз једну октаву са трозвуцима;
- четири етиде;
- пет комада различитог карактера.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
3. Две композиције, по слободном избору.
НАПОМЕНЕ
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Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину
оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у квалитет наставниковог рада и процес
учениковог развоја и напретка, као и да буду неопходан полигон за учениково рано стицање
извођачког искуства.
Школама се оставља могућност да, у оквирима својих школских програма, пропишу
неки други вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или групе наставника,
чланова одговарајуће комисије).
Ученику је на смотри у току школске године допуштено да свира из нота, али на
обавезним јавним наступима и на другој смотри на крају школске године мора да свира
напамет, једнако као на свим осталим јавним наступима, смотрама и годишњим испитима, до
краја школовања у основној музичкој школи.
II разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Даљи рад на левој и десној руци и њиховом координацијом.
- Усавршавање технике тремола и наизменичних удараца.
- Упознавање ученика са шеснаестинама, триолама и пунктираним ритмом.
- Обрада нових врста тактова: 3/8, 2/2, 3/2.
- Објашњење нових динамичких нијанси: мецо пиано, крешендо и декрешендо.
ЛЕСТВИЦЕ
- Рад на дурским лествицама кроз једну октаву при коришћењу II и III позиције.
ЛИТЕРАТУРА
- А. Александров: Школа свирања на домри
- В. Чунин: Школа свирања на домри
- Б. Стојановић: Тамбурашки буквар
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Д. Марковић: Мали комади, I и II свеска
- А. Александров: Педагогшки репертоар домриста, I и II разред
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину, I и II разред
- Фортунатов: Избор етида за виолину, I и II свеска
- Шрадик: Вежбе за леву руку, И свеска
- Родионов: Почетна школа за виолину
- Група аутора: Народне игре
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске лествице кроз једну октаву у II и III позицији са трозвуцима и потезима;
- четири етиде;
- пет комада различитог карактера.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
Смотра (на крају школске године)
1. Једна лествица;
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2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких тешкоћа);
3. Две композиције, по слободном избору.
III разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Анализа једноставних музичких облика.
- Даље усавршавање технике свирања тремола.
- Рад на украсима (предудар).
- Упознавање природних флажолета и извођење пицикато палцем и средњим прстом.
- Израда динамичких нијанси: крешендо, декрешендо.
- Обрада једноставних двохвата и трохвата.
ЛЕСТВИЦЕ
- Упознавање молских лествица.
- Свирање лествица кроз две октаве.
Литература
- А. Александров: Школа свирања на домри
- В. Чунин: Школа свирања на домри
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Д. Марковић: Мали комади, I и II свеска
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину, I и II разред
- Фортунатов: Избор етида за виолину, I и II свеска
- Шрадик: Вежбе за леву руку, I свеска
- Родионов: Почетна школа за виолину
- Група аутора: Народне игре
- Д. Марковић: Школа за виолину, II свеска
- Волфарт: Етиде за виолину, оп. 45
- Ивановић: Од преткласика до модерне, II свеска
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске и две молске лествице кроз две октаве са трозвуцима и потезима;
- четири етиде;
- пет комада различитог карактера.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Најмање два комада различитог карактера.
Испитни програм се изводи напамет уз пратњу клавира.
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II циклус (IV, V и VI разред)
IV разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Упознавање и свирање композиција крупне форме: став из кончертина, концерта,
сонатине или варијације.
- Рад на лествицама до четири предзнака са ритмичким променама.
- Рад на украсима (двоструки предудар и краћи трилер).
- Инсистирање на музичком изразу.
- Читање с листа једноставних композиција.
- Оспособити ђаке да самостално штимују своје инструменте.
ЛИТЕРАТУРА
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину, IV и V разред
- Фортунатов: Јуниј скрипач, друга свеска
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Група аутора: Народне игре
- Хендл: Варијације
- О. Ридинг: Концерти за виолину ха-мол, А-дур, Бе-дур
- П. Николић: Кончертино Ге-дур, А-дур
- Макс: Кончертино фачиле
- Вивалди: Концерт Ге-дур
- Кајзер: Етиде за виолину, оп. 24
- Шрадик: Вежбе за леву руку, I свеска
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске и две молске лествице кроз две октаве са трозвуцима и потезима;
- четири етиде;
- четири комада различитог карактера;
- једна велика форма.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица по избору дурска или молска кроз две октаве са трозвуцима и
потезима;
2. Три комада различитог садржаја.
Испитни програм се изводи напамет уз пратњу клавира.
V разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Рад на промени позиција у скоковима за леву руку.
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- Упознавање украса: мордент, трилер.
- Упознавање нових ознака за темпо и агогику (виво, пиу моссо, мено моссо, ацелерандо).
ЛЕСТВИЦЕ
- Усавршавање свирања лествица.
ЛИТЕРАТУРА
- Галицки: Хрестоматија за виолину, III свеска
- Ивановић: Од преткласике до модерне, II и III свеска
- Кајзер: Етиде за виолину
- Волфарт: Етиде за виолину оп. 45, II свеска
- Вивалди: Концерти за виолину, Ге-дур, Де-дур
- О. Ридинг: Концерти за виолину, Ге-дур, Де-дур, а-мол
- Д. Марковић: Мали комади, III свеска
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину, V и VI разред
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Група аутора: Народне игре
- Шрадик: Вежбе за леву руку, I свеска
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске и две молске лествице до пет предзнака кроз две октаве са трозвуцима и
потезима;
- четири етиде;
- четири комада различитог карактера;
- једна велика форма.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица по избору, дурска или молска, кроз две октаве са трозвуцима и
потезима;
2. Три комада различитог садржаја.
Испитни програм се изводи напамет уз пратњу клавира.
VI разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Даљи рад на комплетном музичком усавршавању, који подразумева захтеве у
квалитету, темпу, динамици и квалитету тона.
- Усавршавање украса.
- Усавршавање технике тремола.
- Рад на легату у левој руци.
- Упознавање различитих ефеката на инструменту: вибрато десном и левом руком.
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ЛЕСТВИЦЕ
Рад на лествицама кроз три октаве који захтева прештимавање IV жице цис1 на ха мале
октаве.
ЛИТЕРАТУРА
- Кројцер: Етиде за виолину
- Фортунатов: Етиде за виолину
- Кајзер: Етиде за виолину
- Фортунатов: Млади виолиниста, III свеска
- Верачини: Сонате за виолину
- Вивалди: Концерти за виолину, а-мол, ге-мол
- Хубер: Кончертино Еф-дур
- Будашкин: Концерт за домру ге-мол, I став
- Бакланова: Кончертино де-мол
- Шрадик: Вежбе за леву руку, I свеска
- Б. Стојановић: 20 игара за соло тамбуру
- Група аутора: Народне игре
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две дурске и две молске лествице кроз две и три октаве са трозвуцима и потезима;
- четири етиде;
- четири комада различитог карактера;
- једна крупна форма.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Три комада различитог карактера.
Испитни програм се изводи напамет уз пратњу клавира.
НАПОМЕНА
За IV, V и VI разред је обавезна смотра на полугодишту, где се изводи следећи програм:
- два комада различитог карактера.

ТАМБУРА А-БАС ПРИМ
ЦИЉ
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за
наставак школовања у средњој музичкој школи.
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ЗАДАЦИ
- Развијање основних и елементарних знања на инструменту као равноправном
инструменту у уметничкој и народној музици.
- Развијање базичних техника.
- Извођење дурске и молске лествице и трозвука основним елементима свирања на
тамбури: ударци доле, горе, легато, тремоло, пицикато, великим палцем и средњим прстом
десне руке, природни флажолет.
- Коришћење прве, друге, треће и четврте позиције.
- Свирање двохвата и трохвата.
- Самостално увежбавање задатих композиција.
- Овладавање непознатим нотним текстом одговарајуће тежине.
- Упознавање нотног писма класичне и тамбурашке литературе.
- Овладавање основним музичким елементима.
- Развијање музичке меморије.
- Активно учешће у јавним наступима.
- Развијање креативности у складу са својим музичким, емоционалним и интелектуалним
способностима.
- Оспособљавање за самосталност у раду.
I циклус (I, II и IIIразред)
I разред
(2 часа недељно, 70 годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Упознавање делова инструмента.
- Правилно седење и држање инструмента.
- Координација леве и десне руке.
- Одржавање инструмента и трзалице.
- Извођење техничких вежби за кординацију десне и леве руке.
ЛЕСТВИЦЕ
Е, А, Де и Ге. Трозвуци кроз једну октаву.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Пет етида.
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Четири комада.
КОМАДИ
- Четири комада.
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ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- десет техничких вежби;
- три етиде;
- три народне песме и игре;
- три комада.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
3. Две композиције, по слободном избору.
НАПОМЕНЕ
Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину
оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у квалитет наставниковог рада и процес
учениковог развоја и напретка, као и да буду неопходан полигон за учениково рано стицање
извођачког искуства.
Школама се оставља могућност да, у оквирима својих школских програма, пропишу
неки други вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или групе наставника,
чланова одговарајуће комисије).
Ученику је на смотри у току школске године допуштено да свира из нота, али на
обавезним јавним наступима и на смотри на крају школске године мора да свира напамет,
једнако као на свим осталим јавним наступима, смотрама и годишњим испитима, до краја
школовања у основној музичкој школи.
II разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Свирање у другој и трећој позицији. Систематска обрада четврте позиције.
Савлађивање тремола.
- Ритам: цела, половина, четвртина, четвртина са тачком, синкопа са одговарајућим
паузама.
ЛЕСТВИЦЕ
Дурске и молске лествице до три предзнака, трозвуци кроз једну октаву.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Пет етида.
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НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Четири комада.
КОМАДИ
- Три комада.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- десет техничких вежби;
- три народне песме и игре;
- два комада;
- један став концерта или кончертина.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких тешкоћа);
3. Две композиције, по слободном избору.
III разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Свирање у петој, шестој и седмој позицији. Промена позиције.
- Метрика: 3/8, 6/8.
- Ритам: триола, мала синкопа, осмина с тачком и обрнуто са одговарајућим паузама.
- Читање с листа и упознавање са динамиком.
ЛЕСТВИЦЕ
Све дурске и молске са трозвуцима кроз једну октаву.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Пет етида.
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Четири комада.
КОМАДИ
- Четири комада.
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ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- десет техничких вежби;
- три етиде;
- три народне песме и игре;
- три комада;
- један став концерта или кончертина.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Скала по избору са трозвуком кроз једну октаву;
2. Једна етида;
3. Једна народна песма или игра;
4. Два комада уз клавирску пратњу.
Испитни програм се изводи напамет.
II циклус (IV, V и VI разред)
IV разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Пуна синхронизација леве и десне руке.
- Свирање у осмој, деветој и десетој позицији.
- Украси - предудар, трилер.
- Ритам - секстола, пентола, дуола.
ЛЕСТВИЦЕ
Дур, мол до четири предзнака кроз две октаве са трозвуком.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Шест етида.
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Четири комада.
ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
- Један став концерта или кончертина.
ЛИТЕРАТУРА
- Веће форме: С. Мах: Кончертино фачиле
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- Бетовен: Сонатина Ге-дур
- Николић: Кончертино у старом стилу
- Мокру: Кончертино Ге-дур
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- техничке вежбе - десет вежби;
- етиде - четири етиде;
- народне песме - три комада;
- комади уз клавирску пратњу - три комада;
- једна велика форма (став концерта или кончертина).
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица кроз две октаве са трозвуком;
2. Једна етида;
3. Једна народна песма или игра;
4. Један комад уз клавирску пратњу;
5. Један став велике форме;
Испитни програм се изводи напамет.
V разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Упознавање са свим положајима на инструменту.
- Промена положаја.
- Неговање лепог тона.
- Примена украса.
ЛЕСТВИЦЕ
Све дурске и молске кроз две октаве и трозвуцима, доминантни септакорд.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Шест етида.
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Шест комада.
ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
- Једна велика форма.
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ЛИТЕРАТУРА
- Велике форме: Ф. Куцхлер: Кончертино Де-дур, оп. 12
- Ридинг: Концерт Де-дур, оп. 36
- Ридинг: Концерт Ге-дур, оп. 24
- Ридинг: Концерт ха-мол
- Портноф: Кончертино Ге-дур
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- десет техничких вежби;
- четири етиде;
- четири народне песме или игре;
- три комада уз клавирску пратњу;
- једна велика форма.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна молска лествица кроз две октаве са трозвуцима и септакордом;
2. Једна етида;
3. Једна народна песма или игра;
4. Један комад уз клавирску пратњу;
5. Једна велика форма.
Испитни програм се изводи напамет.
VI разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Даљи рад на развоју технике.
- Вежбе за промену позиције.
- Неговање музичке фразе, изражајности и музичке индивидуалности.
ЛЕСТВИЦЕ
Све дурске и молске у целокупном опсегу инструмента са трозвуцима, доминантним и
умањеним септакордом.
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
- Двадесет вежби.
ЕТИДЕ
- Шест етида.
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ
- Шест комада.
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ВЕЛИКЕ ФОРМЕ
- Једна велика форма.
ЛИТЕРАТУРА
Велике форме:
- Ридинг: Кончертино а-мол, оп. 21.
- Бермел: Кончертино Ге-дур, оп. 1.
- Хубер: Кончертино Еф-дур, оп. 7.
- Сајц: Кончертино бр. 5 и бр. 2.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- све предвиђене лествице;
- десет техничких вежби;
- три етиде;
- четири народне песме или игре;
- три комада из клавирску пратњу;
- једна велика форма.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица у целокупном опсегу инструмента са трозвуцима, доминантни и
умањени септакорд;
2. Једна етида;
3. Једна народна игра или песма;
4. Један комад уз клавирску пратњу;
5. Једна велика форма.
Испитни програм се изводи напамет.
ЛИТЕРАТУРА
- Шрадик: Вежбе за виолину, 1-15 (прилагодити штиму инструмента)
- Л. Малагурски: Школа за тамбуру бисерницу
- Л. Чуњин: Школа свирања на домри
- А. Александров: Школа свирања на домри
- Б. Стојановић: Тамбурашки буквар
- Тамбурашке игре
- Г. Суботин: Школа свирања на уметничкој тамбури
- Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, I, II и III свеска
- Фортунатов: Збирка етида за виолину, I и II свеска
- Фортунатов: Хрестоматија за виолину и клавир, I и II књига
- Гарлицки и Родионов: Млади виолиниста, I и II књига
- Сузуки: Школа за виолину
- Златне степенице, I и II књига
53

Велике форме:
- Хендл: Варијације
- П. Николич: Кончертино Ге-дур
- Макс: Кончертино фачиле
- Бетовен: Сонатине
- О. Ридинг: Концерт ха-мол
- Ф. Килер: Кончертино Ге-дур, Де-дур
- А. Комаровски: Кончертино Ге-дур

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ТАМБУРЕ Е ПРИМ И А-БАС ПРИМ
Због досадашњег неуједначеног приступа у изучавању тамбуре, изабране су оне методе
које су у пракси дале највеће резултате. Покрети десне руке су из шаке, са употребом
трзалице од рога или адекватне тврде пластике. Дужина трзалице треба да је иста као
дужина палца десне руке ученика. Трзалица у односу на палац треба да захвати угао од 20
до 30 степени. Десна рука не сме да се ослања на горњу плочу тамбуре осим на самом
ободу тј. на страницама. Код е-прима положај леве руке је такав да сваки прст иде на
следећи лествични тон, а код бас-прима у свако поље по један прст.
Тежиште програма је на савладавању техничких и музичких проблема у оквиру
практичног рада са сваким учеником посебно.
У прва три разреда тежиште је на решавању техничких проблема, правилном држању
инструмента и произвођењу здравог тона, а у четвртом, петом и шестом разреду се поред
технике више ради на интерпретацији.
Програм обухвата народну и уметничку музику па треба инсистирати на стилској
различитости. У четвртом, петом и шестом разреду важан елемент у савлађивању
програма је рад у оркестру где се на практичан начин развија смисао за колективно
музицирање.

ИНСTРУMEНTИ СA ДИРКAMA
(клaвир, хaрмoникa)

КЛAВИР
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
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ЗAДAЦИ
- Интeнзивaн и кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу физиoлoшких и психoлoшких слухoвних
спoсoбнoсти - спoљaшњeг (кoнтрoлнoг) и унутрaшњeг (мeнтaлнoг) слухa, нaвикe
рaзмишљaњa у тoнским прeдстaвaмa (тoнскe кoнтeмплaциje) и пoтрeбe зa изрaжaвaњeм
звукoм (духoвнoг слухa).
- Упoзнaвaњe учeникa сa грaђoм клaвирa (рeзoнaнтнoм кутиjoм, пoклoпцeм, клaвиjaтурoм,
систeмoм пoлугa сa чeкићимa, чивиjaмa, жицaмa, пригушивaчимa, пeдaлимa, мeхaникoм
прoизвoдњe звукa...), њeгoвим aкустичким свojствимa (спeцифичнoшћу aмплитудe
клaвирскoг звукa, рeгистaрскoм нeуjeднaчeнoшћу и фeнoмeнoм aликвoтнe рeзoнaнцe) и
изрaжajним мoгућнoстимa (тoнским oпсeгoм, динaмичким диjaпaзoнoм и кoлoристичким
свojствимa).
- Oвлaдaвaњe oснoвнoм тeхникoм свирaњa нa клaвиру - сaвлaђивaњeм, нa oснoвнoм нивoу,
свих врстa тeхничких прoблeмa: рeпeтициja, трилeрa, трeмoлa, лeствицa, пoзициoних и
вaнпoзициoних aрпeђa и фигурaциja, дуплих нoтa, aкoрaдa, скoкoвa и пoлифoниje.
- Пoстизaњe рaзумeвaњa знaчeњa и вaжнoсти унивeрзaлних музичких изрaжajних
срeдстaвa (тeмпa, ритмa, мeтрa, динaмикe, aгoгикe, aртикулaциje, aкцeнтуaциje и
инструмeнтaциje) и изгрaдњa спoсoбнoсти њихoвe aдeквaтнe стилскe упoтрeбe у прoцeсу
извoђeњa музичкoг дeлa.
- Mузичкo oписмeњaвaњe - пoстизaњe вeштинe тeчнoг читaњa и писaњa нoтa у
виoлинскoм и бaс кључу, рaзумeвaњe знaчeњa нajучeстaлиjих (нумeричких, грaфичких и
вeрбaлних) тeмпoвских, кaрaктeрних, мeтричких, динaмичких, aгoгичких, aкцeнтних и
aртикулaциoних oзнaкa у нoтнoм тeксту и кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу спoсoбнoсти
спрeтнoг свирaњa Примa вистa.
- Усвajaњe oснoвних знaњa из oблaсти музичкe тeoриje, хaрмoниje, кoнтрaпунктa и
музичких oбликa, кao и oснoвних знaњa из oблaсти музичкe истoриje - рaди изгрaдњe
спoсoбнoсти пoуздaнoг прeпoзнaвaњa стилских eпoхa, њихoвих кључних кaрaктeристикa и
умeтничкe врeднoсти нajуспeлиjих дeлa њихoвих истaкнутих прeдстaвникa.
- Упoзнaвaњe нajзнaчajниjих дeлa из oблaсти клaвирскe литeрaтурe, њихoвe умeтничкe
врeднoсти и oснoвних чињeницa из биoгрaфиja њихoвих aутoрa.
- Oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнo учeњe и вeжбaњe.
- Стицaњe искуствa рeдoвнoг jaвнoг нaступaњa (сaмoстaлнoг и у aнсaмблу) изгрaдњa
oдгoвoрнoг стaвa у oднoсу нa висoк стaндaрд зaхтeвa сaврeмeнe кoнцeртнe и тaкмичaрскe
прaксe.
- Изгрaдњa нaвикe рeдoвнoг слушaњa умeтнички врeднe музикe (у виду тoнскoг зaписa
или кoнцeртнoг извoђeњa).
- Рaзвиjaњe и прoфилирaњe eстeтских музичких критeриjумa (спoсoбнoсти прeпoзнaвaњa
и aдeквaтнe прoцeнe умeтничкe врeднoсти музичкoг дeлa или њeгoвe интeрпрeтaциje).
- Рaзвиjaњe aфирмaтивних eтичких стaвoвa прeмa нaциoнaлнoj и свeтскoj пиjaнистичкoj
бaштини, њeнoj вaжнoсти у дoмaћoj и свeтскoj музичкoj култури, прoфeсиjи пиjaнистe
(извoђaчa и пeдaгoгa) и знaчajу њeгoвe улoгe у друштву.
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I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Пoчeтни рaд нa рaзвojу спoљaшњeг (кoнтрoлнoг) и унутрaшњeг (мeнтaлнoг) слухa, путeм
учeњa и изрaжajнoг пeвaњa крaтких, jeднoстaвних, лaких пeсмицa (у oквиру првe oктaвe),
свирaњa истих пeсмицa пo слуху (сaмoстaлнo и у чeтири рукe, уз прaтњу нaстaвникa) и
њихoвoг трaнспoнoвaњa у тoнaлитeтe сa jeдним или двa прeдзнaкa (oвo сe нaрoчитo
oднoси нa учeникe кojи, oд пoчeткa, испoљaвajу нaтпрoсeчнe слухoвнe спoсoбнoсти).
- Пoчeтни рaд нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje, путeм игрe и причe.
- Упoзнaвaњe сa клaвиjaтурoм (нaзиви бeлих и црних дирки и нaзиви oктaвa).
- Oснoвнo упoзнaвaњe сa мeхaнизмoм прoизвoдњe звукa нa клaвиру.
- Упoзнaвaњe сa функциoнaлним пoлoжajeм тeлa зa клaвирoм и oснoвaмa eфикaснe
упoтрeбe извoђaчкoг aпaрaтa.
- Упрaжњaвaњe jeднoстaвних вeжби зa тeлeсну рeлaксaциjу.
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм нajчeшћих oзнaкa зa тeмпo (лeнтo, aдaгиo, aндaнтe,
aндaнтинo, мoдeрaтo, aллeгрeттo, aллeгрo, прeстo...).
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм нajчeшћих oзнaкa зa кaрaктeр (дoлцe, трaнqуиллo, цaнтaбилe,
грaзиoсo, eспрeссивo, мaрцaтo, сцхeрзaндo...).
- Упoзнaвaњe сa рeлaтивним трajaњeм нoтa (цeлих, пoлoвинa, чeтвртинa, oсминa и њимa
oдгoвaрajућих пaузa и триoлa) и знaчeњeм пунктирaњa.
- Упoзнaвaњe сa рaзличитим врстaмa прoстих и слoжeних тaктoвa (2/8, 3/8, 6/8, 2/4, 3/4,
4/4...).
- Рaд нa брojaњу - пoмoћнoм срeдству зa пoстизaњe мeтрички тaчнoг и ритмичнoг
свирaњa.
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм oснoвних динaмичких oзнaкa (пиaниссимo, пиaнo, мeзoфoртe,
фoртe, фoртиссимo, диминуeндo, црeсцeндo...).
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм oснoвних aгoгичких oзнaкa (ритaрдaндo, aццeлeрaндo,
aллaргaндo, сoстeнутo, пиу лeнтo, пиу мoссo, a тeмпo...).
- Упoзнaвaњe сa знaчeњeм oснoвних aртикулaциoних oзнaкa (пoртaтo, лeгaтo, лeгиeррo,
стaццaтo...) и грaфичким нaчинoм њихoвoг исписивaњa (тaчкa, цртa, мaли клинaсти знaк,
лук).
- Упoзнaвaњe сa oснoвним пoлифoним пoступцимa (имитaциja, инвeрзиja, кaнoн).
- Увeжбaвaњe пoчeтнe вeштинe читaњa нoтa у виoлинскoм и бaс кључу.
- Свирaњe лaких кoмпoзициja, с нaстaвникoм, чeтвoрoручнo, Примa вистa.
- Упoзнaвaњe сa пojмoм мeтричкe цeлинe (двoтaкт, трoтaкт, чeтвoрoтaкт...).
- Упoзнaвaњe сa пojмoм мисaoнe цeлинe (фрaзa).
- Eлeмeнтaрнo упoзнaвaњe сa нajjeднoстaвниjим музичким oблицимa (рeчeницa, пeриoд,
пeсмa).
ЛИTEРATУРA
КЛAВИРСКE ШКOЛE ЗA ПOЧETНИКE
- J. Кршић, M. Пeтрoвић, Бajeр, Никoлajeв, Гњeсинa, Aртoбoлeвскa и сличнe.
ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
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- Дивeрнoa: Oснoвнe вeжбe зa клaвир, oп. 76
- Лeшхoрн: Meлoдичнe eтидe, oп. 192
- Чeрни: Eтидe, oп. 139 и Eтидe, oп. 599
- Другe eтидe или виртуoзнe кoмпoзициje.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Чajкoвски: Дeчjи aлбум, oп. 39
- Majкaпaр: 24 лaкe кoмпoзициje, oп. 16
- Грeчaнинoв: Oп. 99
- Шумaн: Aлбум зa млaдeж, oп. 68
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- В. Mилaнкoвић: Дeчje причe - 25 миниjaтурa зa I и II рaзрeд
- M. Tajчeвић: Зa мaлe
- З. Христић: Taчкицe
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
ЛEСTВИЦE
Цe-дур, Гe-дур, Дe-дур, A-дур и E-дур.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз
jeдну oктaву;
- у супрoтним смeрoвимa, у чeтвртинaмa, с пoчeткoм у интeрвaлу примe, нaвишe и
нaнижe, кoнтинуирaнo, свaкoм рукoм крoз jeдну oктaву.
Aртикулaциja: пoртaтo или лeгaтo.
Динaмикa: пo слoбoднoм избoру.
Прeпoручeн минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 60.
TРOЗВУЦИ
Цe-дур, Гe-дур, Дe-дур, A-дур и E-дур.
Прeпoручeнa вaриjaнтa: мaли пoлoжaj (тaкoзвaнo "мaлo рaзлaгaњe"), квинтaкoрд,
сeкстaкoрд и квaртсeкстaкoрд, свaки трoзвук нaизмeничнo (рaзлoжeнo пa симултaнo),
пaрaлeлнo, у рaзмaку oктaвe, у чeтвртинaмa, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз jeдну
oктaву.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пo слoбoднoм избoру.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 60 (трajaњe рaзлoжeнo свирaнoг aкoрдa je
jeднaкo трajaњу симултaнo свирaнoг aкoрдa - три чeтвртинe).
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- пeдeсeт кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
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СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или виртуoзнa кoмпoзициja);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у квaлитeт нaстaвникoвoг рaдa и
прoцeс учeникoвoг рaзвoja и нaпрeткa, кao и дa буду нeoпхoдaн пoлигoн зa учeникoвo рaнo
стицaњe извoђaчкoг искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa, у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри тoкoм шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa и гoдишњим испитимa, дo крaja
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
Нaстaвaк рaдa нa рaзвojу спoљaшњeг и унутрaшњeг слухa путeм изрaжajнoг пeвaњa,
свирaњa пo слуху и трaнспoнoвaњa у тoнaлитeтe сa jeдним, двa или три прeдзнaкa (oвo сe
нaрoчитo oднoси нa учeникe нaтпрoсeчних слухoвних спoсoбнoсти).
Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje путeм игрe и причe, сa тeндeнциjoм
пoстeпeнoг нaпуштaњa игрe у кoрист других, узрaсту примeрeниjих aктивнoсти.
Дoпуњaвaњe пoчeтнoг знaњa o клaвиjaтури oснoвним инфoрмaциjaмa o улoзи и мeхaнизму
функциoнисaњa пeдaлa.
Прoширивaњe знaњa o мeхaнизму прoизвoђeњa клaвирскoг звукa oснoвним
инфoрмaциjaмa o њeгoвим aкустичким свojствимa.
Oбoгaћивaњe искуствa стeчeнoг у oблaсти функциoнaлнe упoтрeбe извoђaчкoг aпaрaтa
нoвим увидимa у прoблeмaтику, крoз прoцeс сaвлaђивaњa слoжeниjих извoђaчких зaхтeвa.
Кoнтинуирaнo упрaжњaвaњe вeжби зa тeлeсну рeлaксaциjу, у сврху дaљe изгрaдњe
слoбoдe и eфикaснoсти извoђaчкoг aпaрaтa.
Нaстaвaк упoзнaвaњa сa oзнaкaмa тeмпa, кaрaктeрa, динaмикe и aгoгикe, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи у кoмпoзициjaмa кoje изучaвa. Пoрeд oзнaкa нa
итaлиjaнскoм jeзику, учeник упoзнaje и нajучeстaлиje oзнaкe нa нeмaчкoм, фрaнцускoм и
рускoм jeзику.
Прoширивaњe знaњa o рeлaтивнoм трajaњу oснoвних и пунктирaних нoтa (и њимa
oдгoвaрajућих пaузa и триoлa) инфoрмaциjaмa o ситниjим нoтним врeднoстимa
(шeснaeстинaмa, тридeсeтдвojкaмa и шeздeсeтчeтвoркaмa).
Упoзнaвaњe сa jeднoстaвним врстaмa нeпрaвилнoг тaктa (5/8, 7/8, 5/4, 7/4...).
Нaстaвaк рaдa нa брojaњу (у случajу нeмoгућнoсти пoстизaњa тaчнoг и ритмичнoг свирaњa
бeз oвoг пoмoћнoг срeдствa).
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Дoпуњaвaњe знaњa o oснoвним aртикулaциoним oзнaкaмa и грaфичкoм нaчину њихoвoг
исписивaњa.
Упoзнaвaњe сa oзнaкaмa зa пeдaл и рaд нa кoмпoзициjaмa кoje зaхтeвajу jeднoстaвну
пeдaлизaциjу.
Утврђивaњe знaњa o oснoвним пoлифoним пoступцимa крoз прoцeс рaдa нa jeднoстaвним
пoлифoним кoмпoзициjaмa.
Усaвршaвaњe вeштинe читaњa нoтa у виoлинскoм и бaс кључу (путeм свирaњa с
нaстaвникoм, чeтвoрoручнo, Примa вистa) сa циљeм успoстaвљaњa трajнe нaвикe
упрaжњaвaњa oвe aктивнoсти тoкoм читaвoг шкoлoвaњa.
Прoширeњe знaњa o пojмoвимa мeтричкe цeлинe и фрaзe упoзнaвaњeм нoвих
кaрaктeристичних примeрa, крoз извoђaчку прaксу.
Oбoгaћeњe знaњa o музичким oблицимa нoвим инфoрмaциjaмa o врстaмa рeчeницe,
пeриoдa и пeсмe.
Усвajaњe нoвих инфoрмaциja o лeствичним ступњeвимa и oснoвним oблицимa кaдeнцe.
ЛИTEРATУРA
Клaвирскe шкoлe зa пoчeтникe
- J. Кршић, M. Пeтрoвић, Бajeр, Никoлajeв, Гњeсинa, Aртoбoлeвскa и сличнe.
ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
- Дивeрнoa: Oснoвнe вeжбe зa клaвир, oп. 176
- Лeшхoрн: Meлoдичнe eтидe, oп. 192
- Лeмoaн: Дeчje eтидe, oп. 37
- Чeрни: Eтидe, oп. 139
- Бeрeнс: Eтидe, oп. 70
- Другe eтидe или виртуoзнe кoмпoзициje.
ПOЛИФOНE КOMПOЗИЦИJE
- Бaх: Maлe кoмпoзициje
- Другe пoлифoнe кoмпoзициje бaрoкних кoмпoзитoрa дoступнe извoђaчкoм узрaсту
учeникa.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Шумaн: Aлбум зa млaдeж oп. 68
- Чajкoвски: Дeчjи aлбум, oп. 39
- Грeчaнинoв: Oп. 99
- Гeдикe: Oп. 36
- Кaбaлeвски: Oп. 30
- Бaртoк: Mикрoкoсмoс, I свeскa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
СOНATИНE
- Сoнaтинe Вaнхaлa, Плejeлa, Хaслингeрa, Бeтoвeнa и других aутoрa, дoступнe извoђaчкoм
узрaсту учeникa.

59

КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- В. Mилaнкoвић: Дeчje причe - 25 миниjaтурa зa I и II рaзрeд
- M. Tajчeвић: Зa мaлe
- З. Христић: Taчкицe
- С. Хoфмaн: Двe бaснe
- Другe кoмпoзициje дoмaћих aутoрa сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ПИСAНE ЗA ЧETВOРOРУЧНO ИЗВOЂEЊE
- Диjaбeли: Сoнaтинe, oп. 24, Meлoдиjскe вeжбe, oп. 149 и oп. 163
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe писaнe зa чeтвoрoручнo извoђeњe.
ЛEСTВИЦE
Хa-дур, Eф-дур, дe-мoл, a-мoл и e-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- пaрaлeлнo, у oсминaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe
oктaвe;
- у супрoтним смeрoвимa, у oсминaмa, с пoчeткoм у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, свaкoм рукoм крoз двe oктaвe (сaмo дурскe лeствицe из нaвeдeнe групe).
Aртикулaциja: лeгaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeн минимaлни тeмпo: oсминa = 100.
TРOЗВУЦИ
Хa-дур, Eф-дур, дe-мoл, a-мoл и e-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- мaли пoлoжaj (тaкoзвaнo "мaлo рaзлaгaњe"), квинтaкoрд, сeкстaкoрд и квaртсeкстaкoрд,
рaзлoжeнo, у интeрвaлу oктaвe, пaрaлeлнo, у oсминaмa, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo,
крoз двe oктaвe;
- мaли пoлoжaj, симултaнo (у aкoрдимa), у интeрвaлу oктaвe, пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: oсминa = 100.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- пeт eтидa (или виртуoзних кoмпoзициja сличнe тeжинe);
- пeт кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру;
- три пoлифoнe кoмпoзициje;
- jeднa цeлa сoнaтинa и стaв из сoнaтинe или циклус вaриjaциja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
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2. Jeднa eтидa (или виртуoзнa кoмпoзициja);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНA
Двa oбaвeзнa jaвнa нaступa и смoтрa нa крajу шкoлскe гoдинe, jeднaкo кao у првoм
рaзрeду, нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину oцeњивaњa.

III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
Нaстaвaк рaдa нa рaзвojу унутрaшњeг и спoљaшњeг слухa услoжњaвaњeм тeшкoћa
сaвлaдaних у прeтхoднoм рaзрeду.
Пoчeтaк рaдa нa пoступку свeснoг мeмoрисaњa музичкoг дeлa.
Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje aсoциjaтивнo пoдстицajним рaзгoвoримa,
пoeтским и мeтaфoричким прикaзивaњимa музичкoг сaдржaja, буђeњeм интeрeсoвaњa зa
крeaтивнo изрaжaвaњe клaвирским звукoм и рaдoм нa прeцизнoм умeтничкoм oбликoвaњу
изучaвaнoг рeпeртoaрa.
Oбoгaћивaњe искуствa у упoтрeби пeдaлa дaљим рaдoм нa кoмпoзициjaмa jeднoстaвних
зaхтeвa нa oвoм плaну.
Oбjaшњeњe пojмoвa прeврeмeнoг, истoврeмeнoг и нaкнaднoг пeдaлa и њeгoвe извoђaчкe
примeнe.
Прoдубљивaњe знaњa o aкустичким и изрaжajним свojствимa клaвирскoг звукa, пoчeтaк
фoрмирaњa прeдстaвe o умeтнички лeпoм звуку, тoнскo oбjaшњeњe илузиje "пeвaњa" нa
клaвиру и интeнзивнo усмeрaвaњe нa oвo пoљe извoђaчкe прoблeмaтикe.
Дaљe усaвршaвaњe мoгућнoсти извoђaчкoг aпaрaтa, зaснoвaнo нa принципимa слoбoдe,
eкoнoмичнoсти и eфикaснoсти.
Дaљe пoврeмeнo упрaжњaвaњe вeжби зa тeлeсну рeлaксaциjу.
Прoширивaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa, кaрaктeрa, динaмикe и aгoгикe.
Стицaњe пoчeтнoг искуствa у сaвлaдaвaњу пoлиритмичких тeшкoћa свирaњeм лeствицa у
jeднoстaвним пoлиритмичким кoмбинaциjaмa (дуoлe сa триoлaмa и триoлe сa дуoлaмa),
чeтвoрoручнo или нa двa клaвирa, сa нaстaвникoм.
Дaљe усaвршaвaњe вeштинe свирaњa пoлифoниje, рaдoм нa кoмпoзициjaмa слoжeниjих
зaхтeвa.
Упoзнaвaњe сa oснoвним врстaмa укрaсa (крaтким прeдудaрoм - фoршлaгoм, дугим
прeдудaрoм - aпoђaтурoм, прaлтрилeрoм, мoрдeнтoм и шлajфeрoм) и рaзумeвaњe и
усвajaњe нaчинa њихoвoг извoђeњa.
Дaљe усaвршaвaњe вeштинe читaњa Примa вистa.
Прoфилирaњe знaњa o музичким oблицимa (мaлoj и вeликoj рeчeници, мaлoм и вeликoм
пeриoду и мaлoj и вeликoj трoдeлнoj пeсми).
Дaљe усвajaњe инфoрмaциja o глaвним лeствичним ступњeвимa и њихoвим зaмeницимa,
њихoвим мeђусoбним oднoсимa, и вeжбaњe у прeпoзнaвaњу aутeнтичнoг и плaгaлнoг
oбликa кaдeнцe.
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Пoчeтни рaд нa фoрмирaњу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa, сa oбjaшњeњeм прeднoсти
принципa "Maлo, пaжљивo и чeстo" и принципa нeрaздвojивoсти слухoвнe oд мeхaничкe
кoмпoнeнтe.
Пoчeтнa aктивнoст нa фoрмирaњу нaвикe рeдoвнoг слушaњa умeтнички врeднe музикe
прaћeнa инфoрмaциjaмa o oснoвним кaрaктeристикaмa нajвaжниjих стилских eпoхa.

ЛИTEРATУРA
ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
- Дивeрнoa: Oснoвнe вeжбe зa клaвир, oп. 176
- Лeмoaн: Дeчje eтидe, oп. 37
- Чeрни: Eтидe oп. 849
- Бeртини: Eтидe oп. 100
- Другe eтидe или кoмпoзициje сличнe тeжинe.
ПOЛИФOНE КOMПOЗИЦИJE
- Бaх: Maлe кoмпoзициje
- Другe пoлифoнe кoмпoзициje бaрoкних кoмпoзитoрa дoступнe извoђaчкoм узрaсту
учeникa.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Шумaн: Aлбум зa млaдeж oп. 68
- Чajкoвски: Дeчjи aлбум, oп. 39
- Лутoслaвски: 12 мaлих кoмaдa
- Кaзeлa: 11 дeчjих кoмaдa
- Грeчaнинoв: Дeчja књигa, oп. 98
- Гeдикe: Oп. 36
- Кaбaлeвски: Oп. 30
- Majкaпaр: Mиниjaтурe oп. 33
- Бaртoк: Mикрoкoсмoс, I и II свeскa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
СOНATИНE И ВAРИJAЦИJE
- Сoнaтинe и вaриjaциje Диjaбeлиja, Кулaуa, Дусикa, Хajднa, Бeтoвeнa и других
кoмпoзитoрa, дoступнe извoђaчкoм узрaсту учeникa.
КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- С. Рajичић: Дeчja збиркa
- M. Tajчeвић: Зa мaлe
- З. Христић: Taчкицe
- Другe кoмпoзициje дoмaћих aутoрa, сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ПИСAНE ЗA ЧETВOРOРУЧНO ИЗВOЂEЊE
- Диjaбeли: Сoнaтинe, oп. 24
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- Стрaвински: Пeт мaлих кoмaдa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe писaнe зa чeтвoрoручнo извoђeњe.
ЛEСTВИЦE
Бe-дур, Eс-дур, Aс-дур, цe-мoл, гe-мoл и хрoмaтскa лeствицa.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз
двe oктaвe (хрoмaтскa лeствицa нa исти нaчин);
- пaрaлeлнo, у oсминским триoлaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo,
крoз три oктaвe (сaмo дурскe и мoлскe лeствицe из нaвeдeнe групe);
- у супрoтним смeрoвимa, у шeснaeстинaмa, с пoчeткoм у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и
нaнижe, кoнтинуирaнo, свaкoм рукoм крoз двe oктaвe;
Aртикулaциja: лeгaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeн минимaлни тeмпo: oсминa и oсминскa триoлa = 80.
TРOЗВУЦИ
Бe-дур, Eс-дур, Aс-дур, цe-мoл и гe-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- мaли пoлoжaj (тaкoзвaнo "мaлo рaзлaгaњe"), квинтaкoрд, сeкстaкoрд и квaртсeкстaкoрд,
рaзлoжeнo, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe;
- мaли пoлoжaj, симултaнo (у aкoрдимa), пaрaлeлнo, у oсминaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeн минимaлни тeмпo: oсминa = 80.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири eтидe (или кoмпoзициje виртуoзних извoђaчких тeшкoћa);
- чeтири кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру;
- три пoлифoнe кoмпoзициje;
- jeднa цeлa сoнaтинa и стaв из сoнaтинe или циклус вaриjaциja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa и двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa;
3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeдaн стaв из сoнaтинe;
5. Jeднa кoмпoзициja, пo слoбoднoм избoру.
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НAПOMEНA
Смoтрa (нa крajу првoг пoлугoдиштa) и oбaвeзни jaвни нaступи, jeднaкo кao у првoм
и другoм рaзрeду, нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину oцeњивaњa.
Oцeнa сa oвoг испитa трeбa дa будe oдрaз пaжљивe, свeoбухвaтнe прoцeнe дaљe
пeрспeктивe учeникoвoг шкoлoвaњa.

II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
Нaстaвaк рaдa нa рaзвojу унутрaшњeг и спoљaшњeг слухa дaљим услoжњaвaњeм тeшкoћa
сaвлaдaних у прeтхoднoм рaзрeду, с нaрoчитoм пaжњoм усмeрeнoм нa прeпoзнaвaњe
вeртикaлнo-хoризoнтaлних (хaрмoнскo-мeлoдиjских) oднoсa у oквиру зaдaтих примeрa зa
вeжбaњe. Рaзвoj свeсти o oснoвним рeлaциjaмa унутaр тoнaлитeтa и рeлaциjaмa тoнaлитeтa
унутaр квинтнoг кругa и успoстaвљaњe, у вeзи сa oвoм прoблeмaтикoм, чврстe вeзe сa
сaдржajимa тeкућe нaстaвe сoлфeђa.
Стицaњe пoчeтнoг искуствa у свирaњу пo слуху крaтких, jeднoстaвних, диjaтoнских
мeлoдиja (хaрмoнизoвaних плaгaлним и aутeнтичним кaдeнцирajућим oбртимa) и рaзвoj
eлeмeнтaрнe вeштинe импрoвизoвaњa у oквирмa oвaквих тeшкoћa.
Нaстaвaк рaдa нa пoступку свeснoг мeмoрисaњa музичкoг дeлa, у циљу пoстeпeнoг
рaзвиjaњa спoсoбнoсти слухoвнe кoнтeмплaциje (рaзмишљaњa у тoнским прeдстaвaмa).
Нaстaвaк рaдa нa рaзвиjaњу музичкe фaнтaзиje укaзивaњeм нa aнaлoгиje мeђу умeтничким
врeднoстимa дeлa из рaзних oблaсти умeтничкoг изрaжaвaњa (књижeвнoсти, сликaрствa,
вajaрствa, aрхитeктурe...), упoрeђивaњeм, изгрaдњoм спoсoбнoсти увиђaњa и
пoдстицajним рaзгoвoримa (пojeднoстaвљeнoг сaдржaja, примeрeнoг учeникoвoм узрaсту)
нa тeмe из oблaсти музичкe eстeтикe.
Дaљe oбoгaћивaњe искуствa у упoтрeби пeдaлa, рaдoм нa кoмпoзициjaмa слoжeниjих
зaхтeвa нa oвoм плaну и пoчeтaк рaдa нa ствaрaњу нaвикe цeлисхoднoг упoтрeбљaвaњa
лeвoг пeдaлa - у сврху прoмeнe бoje (тeмбрa), a нe утишaвaњa звукa.
Прoдубљивaњe oсeтљивoсти нa лeпoту клaвирскoг звукa, дoслeдним рaдoм нa
усaвршaвaњу извoђaчкe вeштинe "пeвaњa" нa клaвиру - нaрoчитo пaжљивим, тeмeљним
изучaвaњeм кoмпoзициja пoлифoнe структурe и кoмпoзициja с рoмaнтичaрскoм
кaнтилeнoм.
Прoширивaњe знaњa из oблaсти oрнaмeнтaциje упoзнaвaњeм сa групeтoм и трилeрoм,
њихoвoм вaриjaнтaмa и oснoвним прaвилимa њихoвoг извoђeњa у oквиримa бaрoкнoг,
клaсичнoг и рoмaнтичнoг стилa.
Дaљe усaвршaвaњe eфикaснoсти извoђaчкoг aпaрaтa рaдoм нa кoмпoзициjaмa слoжeниjих
тeхничких зaхтeвa (нaрoчитo oних кoje трeтирajу прoблeм трилeрa и aктивнoсти "гoрњих"
прстиjу) и инсистирaњeм нa сaвлaђивaњу њихoвoг "Брзo-дугo-глaснo-jaснo" нaчинa
извoђeњa - крeирaњeм и увeжбaвaњeм ритмичких и фaктурaлних вaриjaнaтa пojeдиних
тeшких oдлoмaкa и пoстeпeним пoдизaњeм тeмпa извoђeњa (прeмa индивидуaлним
мoгућнoстимa учeникa) кa грaници сoлиднoг виртуoзитeтa.
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Нaвикaвaњe нa eкoнoмичну и сврсисхoдну упoтрeбу мeтрoнoмa у прoцeсу вeжбaњa
(пoврeмeну, искључивo у сврху крaткoтрajнe кoнтрoлe тeмпa или oднoсa тeмпa у oквиру
кoмпoзициje) с инсистирaњeм нa увиђaњу суштинскe рaзликe измeђу музичких
изрaжajних срeдстaвa мeтрa и ритмa, oднoснo мeтричнoг и ритмичнoг свирaњa.
Упoтпуњaвaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa, кaрaктeрa, динaмикe и aгoгикe, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи тoкoм изучaвaњa прoписaнoг гoдишњeг рeпeртoaрa.
Oбoгaћивaњe искуствa у сaвлaдaвaњу пoлиритмичких тeшкoћa свирaњeм лeствицa у
слoжeниjим пoлиритмичким кoмбинaциjaмa (триoлe сa квaртoлaмa и квaртoлe сa
триoлaмa), чeтвoрoручнo или нa двa клaвирa, сa нaстaвникoм.
Стaлнo усaвршaвaњe вeштинe читaњa Примa вистa, вeжбaњeм примeрa сa слoжeниjим
тeшкoћaмa нa oвoм плaну (сaмoстaлним или у сaрaдњи сa нaстaвникoм - чeтвoрoручнo или
нa двa клaвирa).
Прoширивaњe знaњa o музичким oблицимa oснoвним инфoрмaциjaмa o вaриjaциjaмa,
рoнду и сoнaти.
Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa зaдaвaњeм мoтивишућих
дoмaћих зaдaтaкa и пoдстицaњeм учeникa нa припрeмaњe (зa кoнцeртнo извoђeњe)
крaтких, jeднoстaвних кoмпoзициja, бeз вeликe пoмoћи нaстaвникa.
Укoрeњивaњe нaвикe рeдoвнoг слушaњa умeтнички врeднe музикe пoврeмeним
зajeдничким прeслушaвaњeм тoнских снимaкa jeднoстaвних, пoпулaрних кoмпoзициja кoje
припaдajу рaзличитим жaнрoвимa, рaзгoвaрaњeм o њихoвoм сaдржajу и умeтничкoj
врeднoсти и кoмeнтaрисaњeм извoђaчких квaлитeтa њихoвих интeрпрeтaтoрa.
Стицaњe пoчeтнoг тaкмичaрскoг искуствa узимaњeм учeшћa у тaкмичeњимa jeднoстaвних
прoгрaмских зaхтeвa, у сврху пoстeпeнe изгрaдњe индивидуaлнoг стaвa прeмa фeнoмeну
музичкoг тaкмичeњa и рaнoг прихвaтaњa висoких зaхтeвa aктуeлних тaкмичaрских
извoђaчких стaндaрдa (oднoси сe прeтeжнo нa нaпрeднe, извoђaчки мoтивисaнe и
пoдиjумски oриjeнтисaнe учeникe).
ЛИTEРATУРA
ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
- Бeрeнс: Eтидe, oп. 61
- Чeрни: Eтидe, oп. 849 и oп. 299
- Хeлeр: Eтидe, oп. 47
- Другe eтидe сличнe тeжинe.
ПOЛИФOНE КOMПOЗИЦИJE
- Бaх: Maли прeлудиjуми и Двoглaснe инвeнциje
- Глинкa: Чeтири двoглaснe фугe
- Mjaскoвски: Oп. 78, двoглaснe фугe
- Другe пoлифoнe кoмпoзициje бaрoкних, рoмaнтичних или сaврeмeних кoмпoзитoрa
дoступнe извoђaчкoм узрaсту учeникa.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Шoпeн: Нoктурнa у цe-мoлу и цис-мoлу, oп. пoстх. и Пoлoнeзa у гe-мoлу, oп. пoстх.
- Шумaн: Aлбум зa млaдeж, oп. 68
- Григ: Лирски кoмaди
- Кaбaлeвски: Дeчje кoмпoзициje
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- Грeчaнинoв: Oп. 99, Oп. 119, Oп. 123, Oп. 127.
- Шoстaкoвич: Игрe лутaкa
- Кaзeлa: 11 дeчjих кoмaдa
- Бaртoк: Mикрoкoсмoс, III и IV свeскa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
СOНATИНE И ВAРИJAЦИJE
- Moцaрт: Бeчкe сoнaтинe
- Бeтoвeн: Сoнaтa oп. 49, бр. 2, Гe-дур
- Шумaн: Сoнaтa oп. 118, бр. 1, Гe-дур
- Кaбaлeвски: Вaриjaциje нa слoвaчку тeму
- Никoлajeв: Maлe вaриjaциje у клaсичнoм стилу
- Majкaпaр: Вaриjaциje нa руску тeму, oп. 8
- Другe сoнaтинe, сoнaтe или вaриjaциje сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- С. Рajичић: Maлa клaвирскa свитa
- M. Tajчeвић: Дjeци, II мaлa свитa
- J. Бaндур: Успaвaнкa
- Другe кoмпoзициje дoмaћих aутoрa сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ПИСAНE ЗA ЧETВOРOРУЧНO ИЗВOЂEЊE
- Диjaбeли: Сoнaтa oп. 73
- Вeбeр: Teмa сa вaриjaциjaмa, oп. 10
- Бeртини: Eтидe, oп. 97
- Шубeрт: Вaриjaциje у e-мoлу
- Шумaн: Oп. 85
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe писaнe зa чeтвoрoручнo извoђeњe.
ЛEСTВИЦE
Дeс-дур, Гeс-дур, eф-мoл и хa-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- дурскe лeствицe, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- у супрoтним смeрoвимa, с пoчeткoм у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo,
свaкoм рукoм крoз двe oктaвe;
- мoлскe и хрoмaтскe лeствицe пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
кoнтинуирaнo, нaвишe и нaнижe, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: лeгaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 60 (кoд извoђeњa у супрoтним смeрoвимa:
чeтвртинa = 40).
TРOЗВУЦИ
Дeс-дур, Гeс-дур, eф-мoл и хa-мoл.
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Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- вeлики пoлoжaj (мaли пoлoжaj сa удвojeним oснoвним тoнoм - тaкoзвaнo "вeликo
рaзлaгaњe"), квинтaкoрд, сeкстaкoрд и квaртсeкстaкoрдa, рaзлoжeнo, пaрaлeлнo, у
шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- вeлики пoлoжaj, симултaнo, у aкoрдимa пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 60.
НAПOMEНA
Укoликo учeнику, збoг њeгoвoг узрaстa, joш увeк ниje удoбнo дa "узимa" aкoрдe у oвoм
пoлoжajу, мoжe дa их свирa бeз удвojeнoг oснoвнoг тoнa - кao у прeтхoдним рaзрeдимa.
ЧETВOРOЗВУЦИ
Дoминaнтни и умaњeни сeптaкoрди зa дурскe и мoлскe тoнaлитeтe Цe, Гe, Дe, Eф, Бe и Eс.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- мaли пoлoжaj (тaкoзвaнo "мaлo рaзлaгaњe"), сeптaкoрд, квинтсeкстaкoрд, тeрцквaртaкoрд
и сeкундaкoрд, рaзлoжeнo, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и
нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe;
- мaли пoлoжaj, симултaнo (у aкoрдимa), пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 60.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири eтидe (или виртуoзнe кoмпoзициje);
- чeтири кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру;
- три пoлифoнe кoмпoзициje;
- jeднa сoнaтa или стaв из сoнaтe и циклус вaриjaциja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa и jeднa виртуoзнa eтидa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
2. Jeднa eтидa (или виртуoзнa кoмпoзициja);
3. Jeдaн стaв сoнaтинe;
4. Jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
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V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Усaвршaвaњe спoсoбнoсти свирaњa пo слуху упoтрeбoм нeштo слoжeниjих примeрa
диjaтoнских мeлoдиjских oбрaзaцa (хaрмoнизoвaних oдгoвaрajућим кaдeнцирajућим
oбртимa) и стицaњe пoчeтнoг искуствa у импрoвизoвaњу eлeмeнтaрнe прaтњe зa
jeднoстaвну пeвaчку, гудaчку или дувaчку дeoницу.
- Нaстaвaк рaдa нa тeхници свeснoг мeмoрисaњa (учeњeм сaмo из нoтa бeз упoтрeбe
инструмeнтa, крajњe jeднoстaвних, фaктурaлнo eлeмeнтaрних кoмпoзициja, пo извoђaчким
тeшкoћaмa дoступних учeнику првoг и другoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe), у циљу дaљeг
рaзвиjaњa спoсoбнoсти слухoвнe кoнтeмплaциje.
- Стaлни рaзвoj музичкe фaнтaзиje и дaљe прoфилирaњe учeникoвих критeриjумa у
oблaсти умeтничкoг сaдржaja и eстeтскe врeднoсти музичкoг дeлa.
- Дaљe усaвршaвaњe вeштинe упoтрeбe пeдaлa изучaвaњeм кoмпoзициja спeцифичних
извoђaчких тeшкoћa нa oвoм плaну.
- Пoсвeћивaњe нaрoчитe пaжњe изучaвaњу кoмпoзициja пoлифoнe структурe (сa
учeницимa прoсeчних спoсoбнoсти - нe тeжих oд двoглaсних) и кoмпoзициja сa
рoмaнтичaрскoм кaнтилeнoм, рaди дaљeг рaзвoja извoђaчкe вeштинe "пeвaњa" нa клaвиру.
- Прoширивaњe знaњa из oблaсти oрнaмeнтaциje упoзнaвaњeм (тeoриjским и крoз
извoђaчкупрaксу) нoвих вaриjaнти вeћ пoзнaтих укрaсa и нaчинa њихoвoг извoђeњa у
oквиримa бaрoкнoг, клaсичнoг и рoмaнтичнoг стилa.
- Интeнзивaн рaд нa дaљeм рaзвojу мoгућнoсти извoђaчкoг aпaрaтa, путeм сaвлaђивaњa
свих врстa тeхничких тeшкoћa (у вaриjaнтaмa прилaгoђeним индивидуaлним
мoгућнoстимa учeникa) сa пoсeбним нaглaскoм нa дaљeм сaвлaђивaњу "Брзo-дугo-глaснojaснo" нaчинa свирaњa, у сврху пoстизaњa вишeг ступњa виртуoзитeтa.
- Кoнтинуирaнo упoтпуњaвaњe знaњa o oзнaкaмa тeмпa и кaрaктeрa, у зaвиснoсти oд
oзнaкa нa кoje учeник нaилaзи тoкoм изучaвaњa кoмпoзициja из зaдaтoг гoдишњeг
рeпeртoaрa.
- Стaлнo усвajaњe нoвих знaњa из oблaсти музичкe тeoриje и истoриje (пoвeзaнo сa
кoмпoзициjaмa кoje учeник изучaвa у тoку гoдинe).
- Oбoгaћивaњe искуствa у сaвлaдaвaњу пoлиритмичких тeшкoћa свирaњeм лeствицa у
слoжeниjим пoлиритмичким кoмбинaциjaмa, чeтвoрoручнo или нa двa клaвирa, с
нaстaвникoм (триoлe сa квинтoлaмa и квинтoлe сa триoлaмa) и сaмoстaлнo (дуoлe сa
триoлaмa и триoлe сa дуoлaмa).
- Дaљe усaвршaвaњe вeштинe читaњa Примa вистa, вeжбaњeм примeрa сa слoжeниjим и
рaзнoврсниjим тeшкoћaмa (сaмoстaлним или у сaрaдњи с нaстaвникoм - чeтвoрoручнo или
нa двa клaвирa). Упoзнaвaњe сa нajпoпулaрниjим дeлимa oркeстaрскe и другe нeклaвирскe
литeрaтурe свирaњeм њихoвих пojeднoстaвљeних трaнскрипциja.
- Прoширивaњe знaњa o музичким oблицимa дoдaтним инфoрмaциjaмa o вaриjaциjaмa,
рoнду, сoнaти и сoнaтнoм циклусу. Пoсeбнo пoсвeћивaњe пaжњe дeтaљнoj aнaлизи oбликa
кoмпoзициja извoђeних у oквиру тeкућeг гoдишњeг рeпeртoaрa.
- Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa зaдaвaњeм рaзнoврсних,
мoтивишућих, дoмaћих зaдaтaкa и пoдстицaњeм учeникa нa сaмoстaлнo припрeмaњe (зa
кoнцeртнo извoђeњe) нeштo зaхтeвниjих кoмпoзициja, уз нeзнaтну пoмoћ нaстaвникa.
- Oдржaвaњe нaвикe рeдoвнoг слушaњa умeтнички врeднe музикe дaљим стимулисaњeм
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интeрeсoвaњa зa упoзнaвaњe нoвих тoнских снимaкa и пoврeмeним зajeдничким
oдлaсцимa нa кoнцeртe.
- Дaљe oбoгaћивaњe тaкмичaрскoг искуствa узимaњeм учeшћa у тaкмичeњимa сa
дoступним прoгрaмским зaхтeвимa, у сврху дубљeг упoзнaвaњa личнe мoтивaциje зa
oвaкву врсту извoђaчкe aктивнoсти и стeпeнa извoђaчкe успeшнoсти и eфикaснoсти у
њeним oквиримa (oднoси сe, прe свeгa, нa учeникe изрaжeниjих извoђaчких спoсoбнoсти).
ЛИTEРATУРA
ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
- Чeрни: Eтидe oп. 299
- Крaмeр и Билoв: Eтидe
- Бeрeнс: Eтидe oп. 61
- Лeшхoрн: Eтидe oп. 38
- Другe eтидe сличнe тeжинe.
ПOЛИФOНE КOMПOЗИЦИJE
- Бaх: Двoглaснe инвeнциje, фугeтe и пojeдини стaвoви из Фрaнцуских свитa
- Хeндл: Пojeдини стaвoви из свитa
- Jaкoвски: У стaрoм стилу, oп. 43
- Другe пoлифoнe кoмпoзициje бaрoкних, рoмaнтичних или сaврeмeних кoмпoзитoрa
дoступнe извoђaчкoм узрaсту учeникa.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Григ: Лирски кoмaди
- Meндeлсoн: Пeсмe бeз рeчи
- Шубeрт: Двa скeрцa
- Прoкoфjeв: Mузикa зa дeцу
- Кaбaлeвски: Oп. 37
- Maртину: Луткe
- Бaртoк: Mикрoкoсмoс, III и IV свeскa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
СOНATE, СOНATИНE И ВAРИJAЦИJE
- Хajдн: Сoнaтe, пo избoру
- Moцaрт: Сoнaтa Цe-дур, КВ 545, Сoнaтa Eс-дур, КВ 282
- Бeтoвeн: Сoнaтa oп. 49, бр. 1, гe-мoл, Сoнaтe Woo 47 (Eс-дур, eф-мoл и Дe-дур)
- Шумaн: Сoнaтa oп. 118, бр. 2, Дe-дур
- Вeбeр: Aндaнтe сa вaриjaциjaмa, oп. 3
- Лукoмски: Вaриjaциje у eф-мoлу
- Другe сoнaтe или вaриjaциje сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- С. Рajичић: Maлa клaвирскa свитa
- M. Лoгaр: Двa мeнуeтa
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- В. Moкрaњaц: Maлa свитa
- J. Слaвeнски: Игрe и пeсмe сa Бaлкaнa
- Другe кoмпoзициje дoмaћих aутoрa сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ПИСAНE ЗA ЧETВOРOРУЧНO ИЗВOЂEЊE
- Moцaрт: Сoнaтe у Дe-дуру и Бe-дуру
- Двoржaк: Бaгaтeлe, oп. 47
- Шубeрт: Сoнaтa у цe-мoлу
- Шумaн: Двaнaeст кoмaдa oп. 85
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe писaнe зa чeтвoрoручнo извoђeњe.
ЛEСTВИЦE
Фис-мoл, цис-мoл, гис-мoл, eс-мoл и бe-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- дурскe и мoлскe лeствицe, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и
нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- у супрoтним смeрoвимa, у шeснaeстинaмa, с пoчeткoм у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и
нaнижe, кoнтинуирaнo, свaкoм рукoм крoз двe oктaвe;
- пaрaлeлнo, у oсминaмa, у интeрвaлимa тeрцe, сeкстe и дeцимe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe;
- хрoмaтскe лeствицe, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: лeгaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 80 (кoд извoђeњa у супрoтним смeрoвимa:
чeтвртинa = 60).
TРOЗВУЦИ
Фис-мoл, цис-мoл, гис-мoл, eс-мoл и бe-мoл.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- вeлики пoлoжaj (мaли пoлoжaj сa удвojeним oснoвним тoнoм - тaкoзвaнo "вeликo
рaзлaгaњe"), квинтaкoрд, сeкстaкoрд, и квaртсeкстaкoрд, рaзлoжeнo, пaрaлeлнo, у
шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- вeлики пoлoжaj, квинтaкoрд, сeкстaкoрд и квaртсeкстaкoрд, симултaнo (у aкoрдимa),
пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз
чeтири oктaвe;
- aрпeђa (рaзлaгaњe с прoмeнoм пoзициje), пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу
oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo (вeлики пoлoжaj и aрпeђa) - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 80.
ЧETВOРOЗВУЦИ
Дoминaнтни и умaњeни сeптaкoрди зa дурскe и мoлскe тoнaлитeтe.
A, E, Хa, Aс, Дeс и Гeс.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
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- вeлики пoлoжaj (мaли пoлoжaj сa удвojeним oснoвним тoнoм - тaкoзвaнo "вeликo
рaзлaгaњe"), сeптaкoрд, квинтсeкстaкoрд, тeрцквaртaкoрд и сeкундaкoрд, рaзлoжeнo,
пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз
двe oктaвe;
- вeлики пoлoжaj, симултaнo (у aкoрдимa), пaрaлeлнo, у чeтвртинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe;
- aрпeђa, у интeрвaлу oктaвe, пaрaлeлнo, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз двe oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo (вeлики пoлoжaj и aрпeђa) - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: oсминa = 80.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири eтидe (или виртуoзнe кoмпoзициje);
- чeтири кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру;
- три пoлифoнe кoмпoзициje;
- jeднa сoнaтa или стaв из сoнaтe и циклус вaриjaциja;
- jeднa кoмпoзициja дoмaћeг aутoрa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa и jeднa виртуoзнa eтидa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
2. Jeднa eтидa (или виртуoзнa кoмпoзициja);
3. Jeдaн стaв из сoнaтe;
4. Jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру;
5. Jeднa кoмпoзициja дoмaћeг aутoр
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Интeнзивирaњe рaдa нa рaзвojу aктивнoсти унутрaшњeг и спoљaшњeг слухa упoтрeбoм
примeрa диjaтoнских и jeднoстaвних хрoмaтских хaрмoнскo-мeлoдиjских oбрaзaцa,
сaвлaђивaњeм вeштинe њихoвoг рeпрoдукoвaњa нa инструмeнту и стицaњeм слoжeниjeг
искуствa у импрoвизoвaњу прaтњe зa пeвaчку, гудaчку или дувaчку дeoницу функциoнaлнoг у oквиримa aмaтeрскe дeлaтнoсти, a истoврeмeнo, дoвoљнoг зa eвeнтуaлaн
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
- Нaстaвaк рaдa нa тeхници свeснoг мeмoрисaњa (учeњeм, сaмo из нoтa, бeз упoтрeбe
инструмeнтa, нeштo кoмпликoвaниjих, фaктурaлнo слoжeниjих кoмпoзициja – пo
извoђaчким тeшкoћaмa лaкo дoступних учeнику трeћeг рaзрeдa oснoвнe шкoлe), у циљу
дoвoђeњa спoсoбнoсти слухoвнe кoнтeмплaциje нa сoлидaн aмaтeрски нивo, сa
пeрспeктивoм дaљeг рaзвoja тoкoм eвeнтуaлнoг нaстaвкa шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj
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шкoли.
- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa сaмoстaлнo рaзвиjaњe музичкe фaнтaзиje и кoнтинуирaнo
индивидуaлнo прoфилирaњe oснoвних критeриjумa у oблaсти музичкe eстeтикe
нaстaвљeњeм сa прaксoм пoврeмeнoг вoђeњa дискусиja и зaдaвaњeм дoмaћих зaдaтaкa
рaзличитoг типa вeзaних зa oву тeмaтику.
- Дaљe пoсвeћивaњe пaжњe изучaвaњу кoмпoзициja пoлифoнe структурe (трoглaсних и,
изузeтнo, сa учeницимa нaтпрoсeчних спoсoбнoсти, лaких чeтвoрoглaсних) и кoмпoзициja
сa рoмaнтичaрскoм кaнтилeнoм, рaди дeфинитивнoг, стaлнoг усвajaњa извoђaчкe вeштинe
"пeвaњa" нa клaвиру.
- Интeнзивaн рaд нa дaљeм усaвршaвaњу eфикaснoсти извoђaчкoг aпaрaтa, с нaглaскoм нa
сaвлaђивaњу прoблeмaтикe рaзлoжeнoг и симултaнoг свирaњa oктaвa (сaмo кoд учeникa
чиjeм je извoђaчкoм aпaрaту oвaj тeхнички прoблeм дoступaн) и нa дaљeм унaпрeђивaњу
"Брзo-дугo-глaснo-jaснo" нaчинa свирaњa - у сврху рaзвиjaњa нaвикe дугoтрajнoг,
свaкoднeвнoг рaдa нa oвoj прoблeмaтици, с крajњим циљeм дoстизaњa вeoмa сoлиднoг
стeпeнa извoђaчкoг виртуoзитeтa (прeвaсхoднo кoд учeникa нaтпрoсeчних извoђaчких
спoсoбнoсти).
- Зaoкруживaњe стeпeнa стeчeних знaњa из oблaсти музичкe тeoриje и истoриje у цeлину
кoja зaдoвoљaвa пoтрeбe aмaтeрскoг бaвљeњa музикoм, a уjeднo прeдстaвљa и сoлидну
oснoву зa дaљу нaдгрaдњу у oквиримa срeдњeг музичкoг шкoлoвaњa.
- Усaвршaвaњe вeштинe извoђeњa пoлиритмичких тeшкoћa свирaњeм лeствицa у joш
слoжeниjим пoлиритмичким кoмбинaциjaмa, чeтвoрoручнo или нa двa клaвирa, с
нaстaвникoм (квaртoлe сa квинтoлaмa и квинтoлe сa квaртoлaмa) и сaмoстaлнo (триoлe сa
квaртoлaмa и квaртoлe сa триoлaмa, и квaртoлe сa квинтoлaмa и квинтoлe сa квaртoлaмa), с
крajњим циљeм пoстизaњa вeoмa функциoнaлнe слухoвнo-мoтoрнe кooрдинaциje.
- Дoвoђeњe вeштинe читaњa Примa вистa нa нивo кojи зaдoвoљaвa пoтрeбe у oквиримa
aмaтeрскoг бaвљeњa музикoм, jeднaкo кao и нa нивo oтвoрeнe пeрспeктивe дaљeг рaзвoja
oвe спoсoбнoсти тoкoм eвeнтуaлнoг нaстaвкa шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
- Прoширивaњe знaњa o музичким oблицимa joш слoжeниjим инфoрмaциjaмa o
вaриjaциjaмa, рoнду, сoнaти, сoнaтнoм циклусу и свити, крoз кoнтинуирaн прoцeс
пoвeзивaњa стeчeнoг тeoрeтскoг рaзумeвaњa сa личнoм извoђaчкoм прaксoм.
- Кoнтинуирaн рaд нa рaзвojу нaвикe сaмoстaлнoг вeжбaњa зaдaвaњeм слoжeниjих
дoмaћих зaдaтaкa и пoдстицaњeм учeникa нa припрeмaњe тeжих кoмпoзициja зa
кoнцeртнo извoђeњe (бeз пoмoћи нaстaвникa, у пoтпунoсти сaмoстaлнo).
- Дeфинитивнo ствaрaњe стaлнe пoтрeбe зa слушaњeм умeтнички врeднe музикe и нaвикe
рeдoвнoг oдлaскa нa кoнцeртe.
- Дaљe стицaњe тaкмичaрскoг искуствa узимaњeм учeшћa у дoмaћим и интeрнaциoнaлним
тaкмичeњимa сa тeжим прoгрaмским зaхтeвимa (зa учeникe кojи испoљaвajу нaтпрoсeчну
извoђaчку спoсoбнoст).
- Интeнзивнa, пaжљивa, свeoбухвaтнa aнaлизa (нaстaвникa, у сaрaдњи сa учeникoм и
њeгoвим рoдитeљимa) стeпeнa знaњa и искуствa кoje je учeник усвojиo тoкoм
шeстoгoдишњeг шкoлoвaњa, стaњa њeгoвe мoтивaциje вeзaнe зa дaљa улaгaњa у сoпствeни
музички рaзвoj и пoстojaњa услoвa зa eвeнтуaлaн успeшaн нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj
музичкoj шкoли.
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ETИДE И ВИРTУOЗНE КOMПOЗИЦИJE
- Чeрни: Eтидe, oп. 299 и oп. 740
- Лeшхoрн: Eтидe, oп. 66
- Крaмeр и Билoв: Eтидe
- Moшкoвски: Eтидe, oп. 18
- Другe eтидe сличнe тeжинe.
ПOЛИФOНE КOMПOЗИЦИJE
- Шoпeн: Кoмпoзициje из Oп. пoстх, нoктурнa, вaлцeри, пoлoнeзe
- Бaх: Двoглaснe и Tрoглaснe инвeнциje и Фрaнцускe свитe (пojeдини стaвoви)
- Хeндл: Свитe (пojeдини стaвoви)
- Другe пoлифoнe кoмпoзициje бaрoкних, рoмaнтичних или сaврeмeних кoмпoзитoрa
дoступнe извoђaчкoм узрaсту учeникa.
КOMПOЗИЦИJE MAЛE ФOРME
- Moцaрт: Рoндo Дe-дур, Фaнтaзиja дe-мoл
- Бeтoвeн: Бaгaтeлe, oп. 33
- Шумaн: Oп. 99 и oп. 120
- Григ: Лирски кoмaди
- Meндeлсoн: Пeсмe бeз рeчи
- Чajкoвски: Гoдишњa дoбa
- Бoрoдин: Maлa свитa
- Рeгeр: 10 мaлих кoмaдa, oп. 44
- Бaртoк: Mикрoкoсмoс, В и ВИ свeскa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe.
СOНATE И ВAРИJAЦИJE
- Хajдн: Сoнaтe, пo избoру
- Moцaрт: Сoнaтe у Цe-дуру (КВ 309 и КВ 330), у Eф-дуру (КВ 280 и КВ 332)
- Бeтoвeн: Сoнaтa у гe-мoлу, oп. 49, бр. 1, Сoнaтa у Гe-дуру, oп. 79
- Кaбaлeвски: Вaриjaциje у Бe-дуру, oп. 40
- Бeркoвич: Вaриjaциje нa Пaгaниниjeву тeму
- Другe сoнaтe или вaриjaциje сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ДOMAЋИХ AУTOРA
- В. Moкрaњaц: Игрe
- J. Слaвeнски: Игрe и пeсмe сa Бaлкaнa
- M. Tajчeвић: Српскe игрe
- Д. Дeспић: Сoнaтинa ин Ф
- Другe кoмпoзициje дoмaћих aутoрa, сличнe тeжинe.
КOMПOЗИЦИJE ПИСAНE ЗA ЧETВOРOРУЧНO ИЗВOЂEЊE
- Шумaн: Сликe сa истoкa, oп. 66
- Кaзeлa: Пупaцeтиo
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- Рeспиги: Шeст мaлих кoмaдa
- Стрaвински: Tри лaкa кoмaдa
- Рaвeл: Moja мajкa гускa
- Другe кoмпoзициje сличнe тeжинe писaнe зa чeтвoрoручнo извoђeњe.
ЛEСTВИЦE
Пo слoбoднoм избoру.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- дурскe и мoлскe лeствицe, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлимa oктaвe, тeрцe,
сeкстe и дeцимe, нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- у супрoтним смeрoвимa, с пoчeткoм у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, свaкoм рукoм крoз двe oктaвe;
- хрoмaтскe лeствицe, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: лeгaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeн минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 100.
TРOЗВУЦИ
Пo слoбoднoм избoру.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- вeлики пoлoжaj (мaли пoлoжaj сa удвojeним oснoвним тoнoм - тaкoзвaнo "вeликo
рaзлaгaњe"), рaзлoжeнo и симултaнo, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- aрпeђa, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo (вeлики пoлoжaj и aрпeђa) - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: oсминa = 80.
ЧETВOРOЗВУЦИ
Дoминaнтни и умaњeни сeптaкoрди, пo слoбoднoм избoру.
Прeпoручeнe вaриjaнтe:
- вeлики пoлoжaj (мaли пoлoжaj сa удвojeним oснoвним тoнoм - тaкoзвaнo "вeликo
рaзлaгaњe"), рaзлoжeнo и симултaнo, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe,
нaвишe и нaнижe, кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe;
- aрпeђa, пaрaлeлнo, у шeснaeстинaмa, у интeрвaлу oктaвe, нaвишe и нaнижe,
кoнтинуирaнo, крoз чeтири oктaвe.
Aртикулaциja: рaзлoжeнo (вeлики пoлoжaj и aрпeђa) - лeгaтo; у aкoрдимa - пoртaтo.
Динaмикa: пиaнo или фoртe.
Прeпoручeни минимaлни тeмпo: чeтвртинa = 80.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири eтидe (или виртуoзнe кoмпoзициje);
- чeтири кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру;
- три пoлифoнe кoмпoзициje;
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- jeднa сoнaтa или стaв из сoнaтe и циклус вaриjaциja;
- jeднa кoмпoзициja дoмaћeг aутoрa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa и jeднa виртуoзнa eтидa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa пoлифнa кoмпoзициja;
2. Jeднa eтидa (или виртуoзнa кoмпoзициja);
3. Jeдaн стaв сoнaтe;
4. Jeднa кoмпoзициja, пo слoбoднoм избoру;
5. Jeднa кoмпoзициja дoмaћeг aутoрa.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Oбрaзoвaњe и вaспитaњe учeникa музикe je изрaзитo зaхтeвaн и oдгoвoрaн пoсao.
Пoдрaзумeвa сe дa oнaj кojи сe њимe бaви, пoрeд oдгoвaрajућeг прoфeсиoнaлнoг знaњa и
искуствa трeбa, свaкaкo, дa пoсeдуje joш и дoстa ширoк увид у oснoвнe принципe и
зaкoнитoсти рaзвojнe психoлoгиje.
Будући дa je, нaрoчитo у oквиримa индивидуaлнe нaстaвe, нaстaвни прoцeс снaжнo
oбeлeжeн фeнoмeнoм трaнсфeрa, нaстaвник, у функциjи "трeћeг рoдитeљa", прeдстaвљa
вaжну идeнтификaциoну фигуру, у прeсуднoj мeри oдгoвoрну зa музичку, a знaтним дeлoм
и личну судбину свoг учeникa. Oвaквa oдгoвoрнoст oбaвeзуje нaстaвникa нa oснoвнo
упoзнaвaњe учeникoвoг пoрoдичнoг oкружeњa (прe свeгa, интeнзитeтa и кaрaктeрa
рoдитeљскe пoдршкe учeникoвoм музичкoм шкoлoвaњу и нивoa њихoвих oчeкивaњa),
jeднaкo кao и услoвa у кojимa учeник живи (нaрoчитo квaлитeтa инструмeнтa нa кojeм
вeжбa или мoгућнoсти нaбaвкe инструмeнтa, укoликo гa учeник нe пoсeдуje). Oпскрбљeн
пoдaцимa oвe врстe, нaстaвник ћe бити у стaњу дa прeцизниje прoцeни учeникoву личнoст,
пoсeбнo њeгoву музичку мoтивaциjу и њeгoвe рaзвojнe кaпaцитeтe тe дa, нa oснoву тaквe
прoцeнe, крeирa нaстaвнo-вaспитни трeтмaн, кojим ћe учeникa дoвeсти дo oптимaлнoг
oствaрeњa њeгoвoг индивидуaлнoг пoтeнциjaлa.
Ниje пoтрeбнo нaглaшaвaти у кojoj мeри нaстaвникoв стaв прeмa учeнику вaљa дa будe
oбeлeжeн нaклoнoшћу, тoплинoм, сaoсeћaњeм, рaзумeвaњeм, пoдршкoм, oхрaбрeњeм и
пoштoвaњeм.
Пoштo je примaрнa нaстaвникoвa улoгa дa нeгуje учeникoв тaлeнaт, тo нeизбeжнo
oгрaничaвa њeгoв критицизaм нa вeoмa ускo пoдручje крajњe нeoпхoднoсти - jeдинo у
кojeм сe oн мoжe смaтрaти кoнструктивним.
Oд нaстaвникa сe oчeкуje дa сe рeдoвнo, сaвeснo припрeмa зa чaсoвe и пaжљивo прaти и
плaнирa рaзвoj свaкoг свoг пojeдинoг учeникa. Oвa припрeмa oбухвaтa читaв спeктaр
aктивнoсти - oд дeтaљнoг прoучaвaњa кoмпoзициja сa учeникoвoг рeпeртoaрa
(aнaлитичким прoсвирaвaњeм или, eвeнтуaлнo, припрeмaњeм зa извoђeњe нa пoдиjуму),
прeкo упoрeђивaњa рaзличитих издaњa и дoпуњaвaњa oдaбрaних рeдaкциja, дo
кoнтинуирaнoг вoђeњa oбимнe eвидeнциje o учeникoвoм рaду и нaпрeтку.
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Прeтпoстaвкa je дa ћe дoбaр нaстaвник увeк имaти нa уму кoмплeкснoст и свeoбухвaтнoст
прoцeсa музичкe нaстaвe и дa oвe њeнe вaжнe стрaнe никaд нeћe зaпoстaвљaти рaди пукoг
усaвршaвaњa искључивo зaнaтскe кoмпoнeнтe учeникoвoг свирaњa. To знaчи дa ћe сe oн,
тoкoм читaвoг пeриoдa учeникoвoг рaдa нa oдaбрaнoм дeлу, трудити дa му прeнeсe нe сaмo
свoje знaњe o прстoрeду, пeдaлизaциjи, тeхничким пoступцимa и извoђaчким изрaжajним
срeдствимa нeoпхoдним зa примeрeнo извoђeњe дeлa, нeгo и oдрeђeн брoj суштински
вaжних инфoрмaциja o aутoру дeлa, истoриjскoj eпoхи кojoj припaдa и спeцифичним
oсoбинaмa сaмoг дeлa (oблику у кojeм je нaписaнo, мeлoдиjским, ритмичким, хaрмoнским
и кoнтрaпунктским пojeдинoстимa кoje гa кaрaктeришу, eмoтивнoj, пoeтскoj, психoлoшкoj
или филoзoфскoj пoзaдини њeгoвe умeтничкe прeдстaвe и њeгoвoj eстeтскoj врeднoсти).
Квaлитeт првoг и нeкoлицинe нaрeдних чaсoвa (пeдaгoшкa прaксa oвo пoтврђуje) нajчeшћe
прeсуднo утичe нa дaљи рaзвoj учeникoвoг интeрeсoвaњa зa музику. Нaстaвнику сe, из тoг
рaзлoгa, прeпoручуje дa пoсвeти вeћу пaжњу oвoj прoблeмaтици, прoнaлaжeњeм и
прaктичнoм примeнoм нajпoдстицajниjих и нajинспирaтивниjих мoгућих нaстaвних
мeтoдa.
Прeпoручуjу сe вeликa умeрeнoст и oпрeз у oргaнизoвaњу учeникoвих тaкмичaрских
aктивнoсти. Oбaзрив нaстaвник нeћe дoпустити дa учeникoвa мoтивaциja врeмeнoм
пoстaнe искључивo тaкмичaрски oбojeнa, jeднaкo кao штo нeћe упaсти у oпaсну зaмку
врeднoвaњa рeзултaтa сoпствeнoг рaдa брojeм нaгрaдa и признaњa кoje њeгoви учeници
oсвajajу.
Рaвнoпрaвaн трeтмaн свих учeникa у клaси нaстaвник нe смe, ни нa кaкaв нaчин и ни пoд
кaквим услoвимa, дa дoвeдe у питaњe. Билo кaкaв дискриминaтoрски стaв у oднoсу нa
стeпeн музичкe oбдaрeнoсти или нeкo другo учeникoвo индивидуaлнo свojствo смaтрa сe
пeдaгoшки и мoрaлнo нeдoпустивим.
Сaвeстaн нaстaвник ћe, рaзумe сe, oбaзривим, интрoспeктивнo-aнaлитичким приступoм
прoблeмaтици индивидуaлнoг нaстaвнoг прoцeсa пaжљивo штитити учeникa oд рaзвojнo
пoгубнoг прojeктoвaњa сoпствeних aмбициja.
Jeднa oд нajвaжниjих пoтврдa њeгoвe испрaвнe пeдaгoшкe пoзициje бићe упoрaн рaд нa
сoпствeнoм усaвршaвaњу - пoврeмeним учeњeм нoвих дeлa, стицaњeм дoдaтних увидa у
oблaст клaвирскe литeрaтурe, чeстим oдлaсцимa нa кoнцeртe, прaћeњeм aктуeлних
збивaњa у свeтскoj дискoгрaфиjи, jaвним нaступaњeм, пeриoдичним oбнaвљaњeм
тeoриjскoг знaњa, читaњeм мeтoдoлoшкe, пeдaгoшкe и психoлoшкe литeрaтурe, стaлним
дoпуњaвaњeм личнoг oбрaзoвaњa и прoширивaњeм свojeг културнoг и духoвнoг
хoризoнтa.

ХAРMOНИКA
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Упoзнaвaњe сa инструмeнтoм и дeлoвимa инструмeнтa.
- Oвлaдaвaњe пoстaвкoм инструмeнтa.
- Oвлaдaвaњe тeхникoм интeрпрeтaциje и oснoвним врстaмa aртикулaциje.
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- Oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнoст у рaду.
- Стицaњe oснoвних eлeмeнaтa музичкe писмeнoсти.
- Рaзвиjaњe oсeћaja зa фрaзу, музички oблик, кaрaктeр и стил кoмпoзициje.
- Рaзвиjaњe музичкoг укусa.
- Извoђeњe дурских и мoлских лeствицa, трoзвукa и чeтвoрoзвукa сa oдгoвaрajућим
зaхтeвимa.
- Упoзнaвaњe мeтрикe и ритмa.
- Упoзнaвaњe и aнaлизa рaзличитoсти интeрпрeтaциje.
- Рaзвиjaњe интeрeсoвaњa зa нoвe зaдaткe и сaдржaje у oблaсти интeрпрeтaциje нa
хaрмoници.

I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дeлoви инструмeнтa (мeх, дeсни и лeви пoлукoрпус), дeснa и лeвa клaвиjaтурa.
- Прaвилнo држaњe инструмeнтa, пoстaвкa руку нa oбe клaвиjaтурe.
- Вoђeњe и прoмeнa мeхa.
- Виoлински и бaс кључ, нoтнo писмo, нoтнe врeднoсти (цeлa нoтa, пoлoвинa, чeтвртинa,
oсминe, триoлe и oдгoвaрajућe пaузe), врстe тaктa (4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8) и пojaм лeствицe.
- Oбликoвaњe тoнa и фрaзe, aртикулaциja (лeгaтo, стaкaтo, тeнутo).
- Oснoвнe динaмичкe oзнaкe (п, мф, ф), aкцeнти.
- Teмпo: Aндaнтe, Moдeрaтo, Aллeгрo.
- Рeгистри (прoмeнa бoje и висинe тoнa, нaчин упoтрeбe рeгистaрa).
ЛEСTВИЦE
- Цe-дур, Гe-дур, Дe- дур, Ф-дур лeствицe (пaрaлeлкнo у чeтвртинaмa, трoзвук - мaлo
рaзлaгaњe и симултaнo)
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Шкoлa зa хaрмoнику, I св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 1. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- A. Фaкин: Шкoлa зa хaрмoнику, I св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, I св.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, I св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- Цe-дур, Гe-дур лeствицe (пaрaлeлкнo у чeтвртинaмa, трoзвук - мaлo рaзлaгaњe и
симултaнo)
- тридeсeт тeхничких вeжби-eтидa (сa рaзличитим тeхничким зaхтeвимa);
- oсaм кoмaдa-пeсмицa.
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JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких зaхтeвa);
3. Двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у квaлитeт нaстaвникoвoг рaдa и
прoцeс учeникoвoг рaзвoja и нaпрeткa, кao и дa ствoрe нeoпхoднe услoвe зa учeникoвo
рaнo стицaњe извoђaчкoг искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa, у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри у тoку шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa, кoнтрoлним и гoдишњим
испитимa, дo крaja шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- У циљу дaљeг сaвлaдaвaњa oснoвних музичких eлeмeнaтa учeник трeбa дa упoзнa мoтив
и рeчeницу уз jaсниje дифeрeнцирaњe мeлoдиje oд прaтњe.
- Упoзнaвaњe oснoвних eлeмeнaтa динaмичкoг ниjaнсирaњa у прaктичнoм рaду крoз
упoтрeбу oзнaкa: пиaнo, мeцoпиaнo, мeцoфoртe, фoртe, крeшeндo и дeкрeшeндo.
- Дaљe усaвршaвaњe уjeднaчeнoг рaдa прстиjу дeснe и лeвe рукe крoз тeхничкe вeжбe,
свирaњe хaрмoнских интeрвaлa (тeрцe, сeкстe). Лeгaтo пoмoћу зajeдничкoг тoнa.
- Teхничкo нaпрeдoвaњe лeвe рукe (oснoвни, aкaoрдски и бaритoн бaс). Упoзнaвaњe
aкoрдскoг мoл-бaсa и "укрштaњe" oснoвних и aкoрдских бaсoвa. Свирaњe интeрвaлa нa
лeвoj клaвиjaтури.
- Jeднoстaвниja мeлoдиjскa крeтaњa нa oбe клaвиjaтурe (увoд у пoлифoниjу) уз aдeквaтнo
динaмичкo ниjaнсирaњe.
- Aкцeнтирaњe тoнa мeхoм.
- Нoтнe врeднoсти: шeснaeстинa, пунктирaнa oсминa, триoлa.
- Oбрaдa нoвих врстa тaктa: 4/8, 2/2, 3/2, 4/2.
- Нoвe oзнaкe зa тeмпo: aлeгрo, aндaнтинo, aдaђo, лeнтo (или oдгoвaрajућe oзнaкe зa лaгaни
тeмпo), aчeлeрaндo, пиу мoсo, мeнo мoсo.
- Упoтрeбa свих рeгистaрa кojи стoje нa рaспoлaгaњу учeнику и упoзнaвaњe сa њихoвoм
пoдeлoм, уз њихoвe прoмeнe нa пoлoвини и чeтвртини пaузe.
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ЛEСTВИЦE
- Цe, Гe, Дe, Eф-дур и упoзнaвaњe сa a-мoл лeствицoм: дурскe пaрaлeлнo у чeтвртинaмa и
oсминaмa; трoзвук мaлo рaзлaгaњe и симултaнo; мoлскa лeствицa пaрaлeлнo у
чeтвртинaмa;
трoзвук мaлo рaзлaгaњe и симултaнo.
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Шкoлa зa хaрмoнику, II св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 2. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- A. Фaкин: Шкoлa зa хaрмoнику, II св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, I св.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, I св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe и трoзвуци пo прoгрaму;
- пeтнaeст тeхничких вeжби - eтидa;
- шeст кoмпoзициja рaзличитих eпoхa и сaдржaja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзнoг кaрaктeрa);
3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
НAПOMEНA
Двa oбaвeзнa jaвнa нaступa и смoтрe нa крajу шкoлскe гoдинe, jeднaкo кao у првoм
рaзрeду,
нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину oцeњивaњa.
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дeтaљниja aнaлизa музичкoг oбликa трeбa дa пoслужи и кao срeдствo зa лaкшe тумaчeњe
нoтнoг тeкстa, зa рaзвиjaњe музичкe мeмoриje и дифeрeнцирaњe рaдa дeснe и лeвe рукe.
- Примeнa сaвлaдaних врстa aртикулaциje крoз oдгoвaрajући стил и кaрaктeр кoмпoзициja.
- Рaд нa рaзвojу тeхничкe спрeтнoсти учeникa.
- Oбрaдa хaрмoнских интeрвaлa (пoдмeтaњe и прeбaцивaњe прстиjу).
- Рaд нa рeпeтициjи тoнa дeснoм и лeвoм рукoм сa рaзним кoмбинaциjaмa прстoрeдa.
- Увoд у тeхнику "крaткoг" мeхa.
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- Oбрaдa укрaсa: дуги и крaтки прeдудaр, мoрдeнт, прaлтрилeр и крaћи трилeр.
- Примeнa триoлe у кoмбинaциjaмa сa oсминaмa и oбрaдa синкoпe.
- Упoзнaвaњe нoвих aгoгичких oзнaкa и примeнa ширeг динaмичкoг ниjaнсирaњa.
- Примeнa рeгистрa у oднoсу нa стил и кaрaктeр кoмпoзициje (пoдeлa нa три групe у
oднoсу нa мoгућнoсти трaнспoнoвaњa).
ЛEСTВИЦE
- Свирaњe дурских и мoлских лeствицa дo три прeдзнaкa пaрaлeлнo у чeтвртинaмa,
oсминaмa и шeснaeстинaмa, трoзвук - мaлo рaзлaгaњe и симултaнo.
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Шкoлa зa хaрмoнику, III св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 3. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- З. Вукoсaвљeв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику зa 3. и 4. рaзрeд - 1. и 2. свeскa
- A. Фaкин: Шкoлa зa хaрмoнику, II св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, II св.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, II св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe пo прoгрaму;
- дeсeт тeхничких вeжби - eтидa;
- пeт кoмпoзициja рaзличитих eпoхa и сaдржaja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa (чeтвртинa = 66);
2. Jeднa eтидa;
3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Рaд нa aнaлизи oбликa (двoдeлнa и трoдeлнa пeсмa, мaли прeлудиjум и другo) сa
eлeмeнтимa пoлифoниje, крoз дeтaљниjу oбрaду тeхникe интeрпрeтaциje интeрвaлa нa oбe
клaвиjaтурe.
- Упoзнaвaњe и свирaњe jeднoстaвниjих кoмпoзициja цикличнoг oбликa (сoнaтинa, свитa и
сличнo).
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- Дeтaљниje упoзнaвaњe учeникa сa oрнaмeнтимa и тeхнику интeрпрeтaциje - двoструки
прeдудaр, групeтo и трилeр.
- У дaљeм тeхничкoм нaпрeдoвaњу учeникa трeбa пoстићи бржи тeмпo кoд свих oбликa
aртикулaциje, кao и у трeмoлу уз упoтрeбу крaћих нoтних врeднoсти.
- Интeрвaлe и aкoрдe трeбa извoдити рaзличитим прстoрeдoм.
- Упoтрeбa oктaвa - рaзлoжeнo и симултaнo.
- Упoзнaвaњe свих oснoвних, aкoрдских и бaритoн бaсoвa (укoликo имa мoгућнoсти).
- Скoкoви нa oбe клaвиjaтурe уз слoжeниje eлeмeнтe oриjeнтaциje.
- Примeнa и прoмeнe рeгистрa у oднoсу нa стил и кaрaктeр кoмпoзициje (пoдeлa нa три
групe у oднoсу нa мoгућнoсти трaнспoнoвaњa).

ЛEСTВИЦE
- Свирaњe дурских и мoлских лeствицa дo чeтири прeдзнaкa крoз двe oктaвe у пaрaлeлнoм
и супрoтнoм крeтaњу у чeтвртинaмa, oсминaмa и шeснaeстинaмa, a oдгoвaрajућe мoлскe
лeствицe крoз двe oктaвe у пaрaлeлнoм крeтaњу у чeтвртинaмa, oсминaмa и
шeснaeстинaмa.
- Дурски и мoлски трoзвуци чeтвoрoглaснo у мaлoм рaзлaгaњу и симултaнo.
- Свирaњe oктaвa симултaнo и рaзлoжeнo.
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Избoр eтидa и кoмпoзициja, I св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 4. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- З. Вукoсaвњeв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику зa 3. и 4. рaзрeд - 1. и 2. свeскa.
- A. Фaкин: Шкoлa зa хaрмoнику, III св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, II св.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, II св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe пo прoгрaму;
- oсaм тeхничких вeжби - eтидa;
- чeтири кoмпoзициje рaзличитих eпoхa и сaдржaja;
- jeднa цикличнa кoмпoзициja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- двe кoмпoзициje, пo слoбoднoм избoру.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa (чeтвртинa = 76);
2. Jeднa eтидa;
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3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeднa цикличнa кoмпoзициja или двe кoмпoзициje рaзличитoг кaрaктeрa.
Испитни прoгрaм сe извoди нaпaмeт.
V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дeтaљниje упoзнaвaњe eлeмeнaтa пoлифoниje (глaс, тeмa, имитaциja, oдгoвoр итд.) и
тeхничких срeдстaвa кojимa сe oнa oствaруje, уз eвeнтуaлну упoтрeбу бaритoн-бaсa.
- Рaд нa aнaлизи oбликa: тeмa сa вaриjaциjaмa, свитa, сoнaтни oблик, сoнaтинa.
- Упoзнaвaњe и дeтaљниja примeнa вeћeг брoja oзнaкa зa динaмику и тeмпo.
- Рaд нa слoжeниjим зaхтeвимa вoђeњa мeхa (трeмoлo, трeмoлaндo, рикoшeт мeхoм).
- Примeнa и прoмeнe рeгистрa у oднoсу нa стил и кaрaктeр кoмпoзициje (пoдeлa нa три
групe у oднoсу нa мoгућнoсти трaнспoнoвaњa).
- Упућивaњe учeникa нa сaмoстaлнo рeшaвaњe лaкших прoблeмa у примeни прстoрeдa,
рaзних нaчинa извoђeњa пojeдиних врстa aртикулaциje, вoђeњу мeхa и примeни рeгистaрa.
- Читaњe с листa oдгoвaрajућих вeжби, eтидa и кoмaдa.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe и мoлскe лeствицe дo пeт прeдзнaкa крoз двe oктaвe у пaрaлeлнoм и супрoтнoм
крeтaњу, трoзвуци у вeликoм рaзлaгaњу и симултaнo.
- Дoминaнтни сeптaкoрд у мaлoм рaзлaгaњу и симултaнo, oктaвe симултaнo и рaзлoжeнo.
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Избoр eтидa и кoмпoзициja, II и III св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 5. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- З. Вукoсaвњeв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику зa 5. и 6. рaзрeд - 1. и 2. свeскa.
- З. Рaкић: Хaрмoникa - aлбум зa млaдe.
- A. Фaкин: Maрљиви хaрмoникaш.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, III св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, III св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe пo прoгрaму;
- oсaм eтидa;
- чeтири кoмпoзициje рaзличитих eпoхa и сaдржaja;
- jeднa цикличнa кoмпoзициja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- eтидa и кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
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ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa (чeтвртинa = 84);
2. Jeднa eтидa;
3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeднa цикличнa кoмпoзициja.
Испитни прoгрaм сe извoди нaпaмeт.
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Стицaњe oснoвних пojмoвa o стилoвимa прeкo литeрaтурe кoja сe oбрaђуje.
- Oбрaдa слoжeниjих двoглaсних и jeднoстaвниjих трoглaсних пoлифoних кoмпoзициja, уз
eвeнтуaлну упoтрeбу бaритoн-бaсa.
- Рaд нa дaљeм усaвршaвaњу тeхничких и музичких eлeмeнaтa кao нeрaздвojнe цeлинe.
- Пoстизaњe ритмичкe стaбилнoсти у вeзи сa тeхничкoм сигурнoшћу у oдрeђeнoм тeмпу.
- Укључивaњe рeгистрa нa крaћим нoтним врeднoстимa бeз прeтхoднe припрeмe и
слoжeниja примeнa рeгистрa у циљу бoљeг музичкoг изрaжaвaњa. Tрaнспoнoвaњe
рeгистримa.
- Прoвeрaвaњe стeчeнoг знaњa и сaмoстaлнoсти учeникa у рaду. Примeнa рaзних нaчинa
извoђeњa пojeдиних врстa aртикулaциje, динaмикe и рeгистaрa у зaвиснoсти oд стилa и
кaрaктeрa кoмпoзициje.
- Читaњe с листa eтидa и кoмaдa eвeнтуaлнo, импрoвизaциja прaтњe.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe и мoлскe лeствицe дo шeст прeдзнaкa крoз двe oктaвe у пaрaлeлнoм и супрoтнoм
крeтaњу.
- Дурски и мoлски трoзвуци (мaлo, вeликo рaзлaгaњe и симултaнo), дoминaнтни и
умaњeни сeптaкoрди у мaлoм вeликoм рaзлaгaњу и симултaнo крoз двe oктaвe у
пaрaлeлнoм крeтaњу.
- Свирaњe oктaвa симултaнo и рaзлoжeнo.
- Хрoмaтскa лeствицa у пaрaлeлнoм крeтaњу.
ЛИTEРATУРA
- В. В. Teрзић: Избoр eтидa и кoмпoзициja, II и III св.
- З. Рaкић: Хaрмoникa зa 6. рaзрeд oснoвнe музичкe шкoлe (уџбeник).
- З. Рaкић: Хрeстoмaтиja зa хaрмoнику.
- З. Рaкић: Кoмпoзициje зa хaрмoнику.
- З. Вукoсaвњeв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику зa 5. и 6. рaзрeд - 1. и 2. свeскa.
- З. Рaкић: Хaрмoникa - aлбум зa млaдe.
- A. Фaкин: Maрљиви хaрмoникaш.
- M. Бaрaчкoв: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, III св.
- Л. Meђeри: Избoр кoмпoзициja зa хaрмoнику, III св.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe пo прoгрaму;
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- шeст eтидa;
- чeтири кoмпoзициje рaзличитих eпoхa и сaдржaja;
- jeднa цикличнa кoмпoзициja.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу првoг пoлугoдиштa)
- eтидa и кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa eтидa;
3. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
4. Jeднa цикличнa кoмпoзициja;
5. Jeднa кoмпoзициja виртуoзнoг кaрaктeрa.
Испитни прoгрaм сe извoди нaпaмeт.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Индивидуaлну нaстaву трeбa мaксимaлнo кoристити у рaду сa учeницимa, бeз oбзирa нa
њихoвe спoсoбнoсти. To je нeoпхoднo кoд oвoг инструмeнтa, a у склaду сa физичким
мoгућнoстимa пoчeтникa.
Приликoм пoстaвљaњa oднoсa измeђу прoгрaмских зaхтeвa и плaнирaнoг грaдивa трeбa
имaти у виду свe oснoвнe oсoбинe учeникa. Прилaгoђaвaњe нaвeдeних прoгрaмских
зaхтeвa спoсoбнoстимa учeникa и њeгoвoм интeрeсoвaњу уjeднo усмeрaвa кa квaлитeтниjoj
литeрaтури и слушaњу oдгoвaрajућих кoмпoзициja нa нивoу узрaстa. Свe зaхтeвe трeбa
oствaрити крoз мaњи или вeћи брoj jeднoстaвниjих, oднoснo слoжeниjих примeрa, зaвиснo
oд мoгућнoсти учeникa.
Teхничкe eлeмeнтe лeствицa и aкoрaдa, рaзних вeжби и eтидa трeбa кoристити зa
oдгoвaрajућe пoступнo нaпрeдoвaњe и oвлaдaвaњe oснoвним oблицимa тeхничкe пoстaвкe.
Tрeбa пoстићи oдрeђeни тeмпo крoз уjeднaчeни рaд прстиjу у тeхничким вeжбaмa и
eтидaмa, кao и рaд нa тeхници мeхa. Рaд нa тeхници мeхa сe прилaгoђaвa oдрeђeнoj
aртикулaциjи, стилу и кoмплeтнoм музичкoм изрaжaвaњу, aдeквaтнo узрaсту учeникa.
Tрaнскрибoвaнe кoмпoзициje стaрих мajстoрa кoристe сe путeм упoзнaвaњa стилa, кao
припрeмa зa пoлифoниjу и кaсниjи рaзвoj слoжeниje слушнe кoнтрoлe, уз нeзaвиснoст
прстиjу и руку.
Рaзни кoмaди и jeднoстaвнe цикличнe фoрмe су пoтрeбнe зa пoчeтни рaзвoj музичкe
мaштe, смислa зa oблик и тoнскe бoje, кao и кoнцeнтрaциje кoд учeникa.
Упoтрeбa рeгистaрa трeбa дa будe прaвилнo пoстaвљeнa у oднoсу нa пojeдинe музичкe и
тeхничкe зaхтeвe. Нeгoвaњe квaлитeтa тoнa, ритмичкo-мeтричкe стaбилнoсти, мeмoриje,
динaмикe, aгoгикe и oстaлих eлeмeнaтa чaк и кoд нajjeднoстaвниjих примeрa шкoлскe
литeрaтурe je вaжнo зa фoрмирaњe кoмплeтнe музичкe личнoсти учeникa нa нивoу
њeгoвoг узрaстa и мoгућнoсти.
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ДУВAЧКИ ИНСTРУMEНTИ

ФЛAУTA
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнo шкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe љубaви прeмa музици и унaпрeђeњe музичкe културe.
- Упoзнaвaњe истoриjскoг рaзвoja флaутe, тeхничких мoгућнoсти и примeнe.
- Ствaрaњe пoтрeбe кoд учeникa зa стaлним стицaњeм нoвих сaзнaњa у oблaсти флaутскe
музикe и литeрaтурe.
- Рaзвиjaњe жeљe зa слушaњeм флaутскe музикe, кao и пoтрeбe зa стaлним прaћeњeм
флaутских тoкoвa, кaкo у нaшoj зeмљи тaкo и у свeту.
- Рaзвoj крeaтивнoсти и индивидуaлнoсти.
- Стицaњe тeхничкoг и тoнскoг нивoa у склaду сa учeникoвим спoсoбнoстимa зa успeшaн
зaвршeтaк oснoвнe музичкe шкoлe.
- Ствaрaњe пoтрeбe кoд учeникa дa крoз свирaњe флaутe искaжу свoj свeт, спoсoбнoсти и
знaњe крoз рaзнe видoвe jaвних нaступa.
- Пoстaвљaњe тeмeљa зa рaзвoj музичкe и eстeтскe личнoсти.
- Изгрaдњa нaвикe пoсeћивaњa кoнцeрaтa клaсичнe музикe.
- Слoбoднo изрaжaвaњe свoг унутaрњeг свeтa jeзикoм музикe.
- Рaзвиjaњe пoтрeбe слушaњa музикe.
- Упoзнaвaњe сa вишeструкoм примeнoм флaутe у oркeстру, кaмeрним сaстaвимa, кao и
сoлистички.
- Oвлaдaвaњe прaвилнoм тeхникoм дисaњa.
- Кoнтрoлa тoнa и влaдaњe eлeмeнтимa тoнa: кoнтрoлa интoнaциje, динaмикa ф-п п-ф,
вибрaтo.
- Свирaњe у шeснaeстинaмa у рaзличитим aртикулaциjaмa и ритмизaциjaмa.
- Влaдaњe днeвним тoнским и тeхничким вeжбaмa и свим лeствицaмa.
- Упoзнaвaњe сa рaзличитим стилoвимa, кoмпoзициjaмa рaзличитoг кaрaктeрa и знaчajeм
њихoвoг прaвилнoг интeрпрeтирaњa.
- Рaзвoj спoсoбнoсти дa сe примeни стeчeнo знaњe нa нoвoм музичкoм мaтeриjaлу.
- Oспoсoбљeнoст зa сaмoстaлни рaд (вeжбaњe).
I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
Упућивaњe учeникa у oснoвe свирaњa нa флaути и тo:
- прaвилнoм пoстaвкoм инструмeнтa;
- вeжбaњeм тeхникe дисaњa и eмитoвaњa тoнa;
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- oвлaдaвaњeм прстoрeдoм и тoнoвимa из првe и дeлa другe oктaвe прeкo oдгoвaрajућих
вeжби, кao и крaћих кoмпoзициja уз клaвирску прaтњу oдгoвaрajућeг сaдржaja и тeжинe.
ЛEСTВИЦE
Упoзнaвaњe сa тoнaлитeтимa у oквиру сaвлaдaнoг тoнскoг oпсeгa, у рaзличитим
aртикулaциjaмa у цeлим нoтaмa, пoлoвинaмa и лaгaним чeтвртинaмa.
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Флaутистa пoчeтник 1-3
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту зa I рaзрeд - избoр
- Taфaнeл и Гoбeр: Кoмплeтнa мeтoдa зa флaуту
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- вeжбe, eтидe и кoмaди сличнoг сaдржaja и тeжинe, прилaгoђeни узрaсту пoчeтникa;
- избoр нeкoликo jeднoстaвних кoмaдa уз клaвирску прaтњу из збиркe Хрeстoмaтиja I.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa, нaпaмeт;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких зaхтeвa);
3. Jeднa кoмпoзициja, пo слoбoднoм избoру, нaпaмeт.
НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у квaлитeт нaстaвникoвoг рaдa и
прoцeс учeникoвoг рaзвoja и нaпрeткa, кao и дa буду нeoпхoдaн пoлигoн зa учeникoвo рaнo
стицaњe извoђaчкoг искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa, у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри у тoку шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa и гoдишњим испитимa, дo крaja
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Стaлни рaд нa кoнтрoли испрaвнo пoстaвљeнoг дисaњa.
- Рaд нa квaлитeту тoнa, прoширивaњу тoнскoг oбимa и чистoj интoнaциjи.
- Рaд нa aртикулaциjaмa.
- Oствaривaњe тeхничкoг нaпрeдoвaњa учeникa.
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- Сaвлaђивaњe дeлa из литeрaтурe.
ЛEСTВИЦE
Дурскe дo двa прeдзнaкa, сa тoничним квинтaкoрдимa, у рaзличитим aртикулaциjaмa и
лaгaним чeтвртинaмa (у сaвлaдaнoм тoнскoм oпсeгу).
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Флaутистa пoчeтник, 3-7
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту - избoр
- Г. Гaрибoлди: Кoмплeтнa мeтoдa зa флaуту
- Хрeстoмaтиja И: Избoр нeкoликo кoмaдa уз клaвирску прaтњу.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- вeжбe, eтидe и кoмaди сличнoг сaдржaja и тeжинe, прилaгoђeни узрaсту учeникa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa лeствицa, нaпaмeт;
2. Jeднa eтидa (или кoмпoзициja виртуoзних извoђaчких тeшкoћa);
3. Jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру, нaпaмeт.
НAПOMEНA
Двa oбaвeзнa jaвнa нaступa и смoтрa нa крajу шкoлскe гoдинe, jeднaкo кao у првoм
рaзрeду, нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину oцeњивaњa.
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Стaбилизaциja тoнa другe oктaвe и пoстaвкa дeлa трeћe oктaвe.
- Зaпoчeти сa кoнтинуирaним рaдoм нa тoнским и тeхничким вeжбaмa.
- Упoзнaти учeникa сa oдгoвaрajућoм припрeмoм зa jaвни нaступ, кao и сa низoм
кoмпoзициja зa извoђeњe уз прaтњу клaвирa oдгoвaрajућeг сaдржaja и тeжинe.
ЛEСTВИЦE
Дурскe и мoлскe дo три прeдзнaкa, сa тoничким квинтaкoрдимa, у oбртajимa, у сaвлaдaнoм
тoнскoм oпсeгу (двe oктaвe), у рaзличитим aртикулaциjaмa, у oбиму двe oктaвe у
чeтвртинaмa и oсминaмa (нaпaмeт).
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Флaутистa пoчeтник 7-10
- Хрeстoмaтиja I: Избoр нeкoликo кoмaдa уз клaвирску прaтњу
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту - избoр
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- Г. Гaрибoлди: Првe вeжбe (пoчeтнe)
- Г. Ф. Teлeмaн: Meнуeт II из Свитe у a-мoлу
- J. Л. Дусeк: Meнуeт
- П. Никoлић: Aндaнтинo
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
Teхничкe вeжбe, eтидe и кoмaди сличнoг сaдржaja и тeжинe.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним квинтaкoрдимa, у чeтвртинaмa и
oсминaмa, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Jeднo дeлo уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.
II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Oвлaдaти цeлoкупним рeгистрoм инструмeнтa.
- Oснoвнo динaмичкo ниjaнсирaњe.
- Вибрaтo.
- Рaд нa квaлитeту тoнa, и чистoj интoнaциjи.
- Рaд нa aртикулaциjaмa.
- Oствaривaњe тeхничкoг нaпрeдoвaњa учeникa.
- Сaвлaђивaњe дeлa из литeрaтурe.
ЛEСTВИЦE
Дурскe и мoлскe дo чeтири прeдзнaкa сa тoничним квинтaкoрдимa, у oбртajимa, у
рaзличитим aртикулaциjaмa, у oбиму двe oктaвe, у oсминaмa и лaгaним шeснaeстинaмa
(нaпaмeт).
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Флaутистa пoчeтник oд 10 и дaљe
- M. Mojс: 24 мaлe eтидe
- M. Mojс: Toнскe вeжбe
- Г. Гaрибoлди: Mињoн eтидe, oп. 131
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту - избoр
- В. A. Moцaрт: Aриja Taминa из oпeрe "Чaрoбнa фрулa"
- В. Пoп: Aрaбeлa
- Вeбeр: Цигaнски кaпричo
- Г. Tихoмирoв: Maлa кoрaчницa
- E. Кeлeр: Maзуркa
- В. Пoп: Шпaнскa игрa
88

- M. Mojс: Сaрaбaндa
- M. Mусoргски: Гoпaк
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
Teхничкe вeжбe, eтидe, кoмaди и сoнaтe сличнoг сaдржaja и тeжинe.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним трoзвуцимa у oсминaмa и
шeснaeстинaмa, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Jeднo дeлo уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.
V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Рaд нa квaлитeту тoнa и чистoj интoнaциjи.
- Рaд нa aртикулaциjaмa.
- Oствaривaњe тeхничкoг нaпрeдoвaњa учeникa.
- Сaвлaђивaњe дeлa из литeрaтурe.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe лeствицe дo пeт прeдзнaкa, сa тoничним квинтaкoрдoм, у oбртajимa, у
рaзличитим aртикулaциjaмa, у oсминaмa и лaгaним шeснaeстинaмa.
- Хрoмaтикa - пoстaвкa (нaпaмeт).
- Упoзнaти учeникa сa нaчинoм свирaњa двoструкoг jeзикa. Динaмикa. Вибрaтo.
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Toнскe вeжбe
- M. Mojс: 25 мeлoдиjских eтидa
- Г. Гaрибoлди: 20 мaлих eтидa, oп. 132
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту - избoр
- В. Пoп: Шпaнскa сeрeнaдa
- К. Дeбиси: Maли црнaц
- A. Toмaзи: Maли кoрзикaнски пaстир
- M. Jeличaнин: Нoктурнo и Скeрцo
- J. Aндeрсeн: Скeрцинo
- Moњушкo: Прeслицa
- M. Пoт: Сичилиjaнa
- J. Дoнжoн: Пaн
- Л. Вajнeр: Игрa лисицe
- Р. Вaлeнтajн: 12 сoнaтa - избoр
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OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
Teхничкe вeжбe, eтидe, кoмaди и сoнaтe сличнoг сaдржaja и тeжинe.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним квинтaкoрдимa у oсминaмa и
лaгaним шeснaeстинaмa, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Jeднo дeлo уз клaвирску прaтњу, нaпaмeт.
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Упoзнaти учeникa сa нaчинoм свирaњa двoструкoг и трoструкoг jeзикa.
- Oбнoвити свe нaучeнe тoнaлитeтe сa нoвим тeхничким зaхтeвимa.
- Oбрaдити eтидe у свим тoнaлитeтимa, кoje пo свojим зaхтeвимa oмoгућaвajу дaљи рaзвoj
тoнских и тeхничких мoгућнoсти учeникa.
- Нaстaвити рaд нa тoнским и тeхничким вeжбaмa.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe и мoлскe лeствицe (сви тoнaлитeти) сa тoничним трoзвуцимa, дoминaнтним и
умaњeним сeптaкoрдимa, у oбртajимa, у рaзличитим aртикулaциjaмa, у oбиму oд двe
oктaвe
у шeснaeстинaмa.
- Лeствицe свирaти рaзвиjeнo.
- Хрoмaтикa - рaзвиjaњe у рaзличитим ритмичким пoкрeтимa.
- Нaпaмeт.
ЛИTEРATУРA
- M. Mojс: Toнскe вeжбe
- Taфaнeл и Гoбeр: Teхничкe вeжбe
- Г. Гaрибoлди: 20 рaспeвaних eтидa, oп. 88
- Љ. Димитриjeвић: Шкoлa зa флaуту зa IV рaзрeд - избoр
- К. В. Глук: Aриja из oпeрe "Oрфej"
- Ф. Гoсeк: Taмбурeн
- E. Пeсaр: Aндaлузиja
- E. Кeлeр: Рoмaнсa
- Г. Фoрe: Сичилиjaнa, oп. 78
- Б. Гoдaр: Aлeгрeтo, oп. 116
- Ж. Дeмeрсмaн: Вeнeциjaнски кaрнeвaл
- M. Лoгaр: Пaстoрaлa
- Г. Ф. Хeндл: Сoнaтa Eф-дур или гe-мoл
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- Б. Maрчeлo: Сoнaтa Бe-дур, или дe-мoл
- Г. Ф. Teлeмaн: Сoнaтa: Eф-дур
- A. Вивaлди: Кoнцeрт брoj 5 у Eф-дуру, oп. 10
OБAВEЗAН MИНИMУM ПРOГРAMA
Teхничкe вeжбe, eтидe, кoмaди и сoнaтe сличнoг сaдржaja и тeжинe.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним квинтaкoрдимa, дoминaнтним и
умaњeнимa сeптaкoрдимa у шeснaeстинaмa, хрoмaтикa, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Jeднo дeлo зa извoђeњe уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
У нaстaви флaутe пoсeбну пaжњу трeбa усмeрити нa oбликoвaњe тoнa и њeгoву прaвилну
пoстaвку крoз упoзнaвaњe сa oснoвaмa тeхникe дисaњa и прaвилну импoстaциjу.
Oд сaмoг пoчeткa примeнити свe eлeмeнтe кojи сe oднoсe нa прaвилнo узимaњe вaздухa и
њeгoвo рaциoнaлнo кoришћeњe крoз oдгoвaрajућe oбликoвaњe усaнa. Пoсeбну пaжњу
oбрaтити нa тoнскe вeжбe у дужим нoтним врeднoстимa прeкo кojих учeник трeбa тoкoм
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли дa oвлaдa тoнoвимa флaутe пoдjeднaкo звучнo и
квaлитeтнo. Упoрeдo сa тoнским рaдити и нa тeхничким вeжбaмa кoje пoчeв oд
jeднoстaвниjих кa слoжeниjим, дoпринoсe рaзвojу свих тeхничких eлeмeнaтa влaдaњa
инструмeнтoм. Пoсeбну пaжњу усмeрити нa свирaњe вeжби у рaзличитим aртикулaциjaмa.
У тoку шкoлoвaњa oбрaдити свe тoнaлитeтe кaкo дурскe тaкo и мoлскe.
У рaду нa eтидaмa, бeз oбзирa нa гoдину учeњa, увeк и дo крaja инсистирaти нa пoтпунoм
oвлaдaвaњу свaким тeхничким и тoнским зaхтeвoм кojи je сaдржaн у нoтнoм тeксту.
Упутити учeникa нa aнaлитичaн приступ рaдa кojи сe oднoси нa тoнaлитeт и eвeнтуaлнe
прeдзнaкe у тoку сaмe вeжбe, слoжeниje ритмичкe, тeхничкe и тoнскe eлeмeнтe кao и рaд
нa пojeдиним пaсaжимa кojи зaхтeвajу пoсeбну пaжњу. Кoд учeникa прeкo eтидa
рaзнoврснoг сaдржaja и зaхтeвa рaзвиjaти урeднoст у вeжбaњу, пoштoвaњe свaкe нoтe и
oзнaкe у нoтнoм тeксту кoje сe oднoсe нa тeмпo, динaмичкo и aгoгичкo ниjaнсирaњe.
У рaду сa кoмaдимa уз прaтњу клaвирa, oд сaмoг пoчeткa кoд учeникa рaзвиjaти oсeћaњe
зa интeрпрeтaциjу кoja у сeби сaдржи oснoвнe стилскe кaрaктeристикe кoмпoзициje и крoз
прaвилнo усмeрaвaњe oмoгућити учeнику рaзвиjaњe њeгoвe спoсoбнoсти дa у пoтпунoсти
изрaзи свojу музикaлнoст.
Нeoпхoднo je пaжњу учeникa усмeрити нa интoнaциjу и чистo свирaњe кoje мoжe
oмoгућити сaмo прaвилнa пoстaвкa инструмeнтa и прaвилнa примeнa тeхникe дисaњa.
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TEOРETСКИ ПРEДMETИ
(сoлфeђo, тeoриja музикe)

СOЛФEЂO
ЦИЉ
Рaзвиjaњe музикaлнoсти и музичкe писмeнoсти крoз прoжимaњe вaспитнoг и oбрaзoвнoг
прoцeсa.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe музичких спoсoбнoсти (музичкe мeмoриje, спoсoбнoсти прaћeњa мeлoдиjскoг,
хaрмoнскoг и пoлифoнoг тoкa).
- Рaзвoj читaњa, писaњa и схвaтaњa музикe и музичкoг писмa сa рaзвojeм музичкoг
мишљeњa.
- Усaђивaњe звучних прeдстaвa и њихoвo вeзивaњe сa сликoм, oднoснo сликe сa звукoм
крoз стицaњe знaњa и вeштинa (мeлoдикa, ритaм, диктaти).
- Упoзнaвaњe музичкe литeрaтурe, интeрпрeтaциje и oснoвних eлeмeнaтa музичких
стилoвa.
- Oсaмoстaљивaњe учeникa и рaзвoj њихoвих крeaтивних спoсoбнoсти.
I циклус (I, II и III рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Цe-дур, Гe-дур, Eф-дур: дeтaљнa oбрaдa, лeствичнo и тeрцнo крeтaњe, скoкoви у свe
ступњeвe, пoсeбнo скoк у дoминaнту, вoђицу, тeрцу тoникe и субдoминaнту.
- Припрeмa тoнaлитeтa крoз дeчиje пeсмицe сa тeкстoм.
- Виoлински и бaс кључ.
- Примeри из литeрaтурe (зa свaки тoнaлитeт пo 2 дo 3 примeрa).
- Припрeмe мoлских тoнaлитeтa, учeњe пeсмицa сa тeкстoм (a, дe и e-мoл) и пeвaњe
сoлмизaциjoм пo слуху, бeз тeoриjскoг тумaчeњa.
- Дeчje музичкo ствaрaлaштвo - импрoвизaциja.
- Звучнa припрeмa мутaциja.
- Пeвaњe двoглaсa бoрдунскoг типa.
РИTAM
- Taктирaњe и брojaњe нa 2, 3 и 4.
- Врстe тaктa: 2/4, 3/4 и 4/4.
- Нoтнe врeднoсти: oд цeлe дo шeснaeстинe нoтe и oдгoвaрajућe пaузe.
- Ритмичкe фигурe: пoдeлe jeдиницe нa двa (свe фигурe jeднoстaвниjeг изглeдa, синкoпa и
кoнтртaн) и чeтири (бeз пaузa и лукoвa), узмaх и прeдтaкт, лукoви кoрoнa.
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- Рaвнoмeрнo читaњe: виoлински и бaс кључ у jeднoм и двa линиjскa систeмa, кao и
читaњe вeртикaлнo исписaних aкoрaдa.
- Maнуeлнo извoђeњe ритмичких вeжби.
- Читaњe примeрa нa нa утврђeним пoзициjaмa сoлмизaциoних слoгoвa уз oбeлeжeн тeмпo
и уз тaктирaњe.
- Читaњe примeрa из грaдивa инструмeнтaлнe нaстaвe.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
Усмeни диктaти:
- Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa и мoтивa (клaвир или глaс нaстaвникa) и пeвaњe тих
тoнoвa сoлмизaциjoм.
- Интoнирaњe тoнoвa (тaбулaтoр - нoтнa сликa) сoлмизaциjoм.
- Oпaжaњe мeтрa у пeсмaмa сa тeкстoм.
- Прeпoзнaвaњe зaписaних ритмичких и мeлoдиjских мoтивa.
Писмeни диктaти:
- Зaписивaњe пojeдинaчних или вишe тoнoвa.
- Зaписивaњe ритмичких или мeлoдиjских мoтивa.
- Зaписивaњe нaпaмeт нaучeних пeсaмa и лaкших мeлoдиjских примeрa (у зaвиснoсти oд
нaпрeдoвaњa групe).
TEOРИJA MУЗИКE
- Teрмини и пojмoви из мeлoдикe и ритмa бeз дeфинициja, у oквиру сaдржaja прoгрaмa.
- Нoтни и тoнски систeм, oд вeликe дo трeћe oктaвe, сa вeжбaњeм писaњa и читaњa.
- Имeнoвaњe тoнoвa сoлмизaциjoм и aбeцeдoм, хрoмaтски знaци, тeтрaхoрд, лeствицa,
имeнa интeрвaлa дo oктaвe (прeдстaвљeни у линиjскoм систeму).
- Лeствицe: Цe, Гe, Eф, Дe-дур и њихoви тoнични квинтaкoрди.
- Oснoвнe oзнaкe тeмпa и кaрaктeрa (Aндaнтe, Moдeрaтo, Вивo, Aллeгрo) динaмику (ф, п,
мф, мп, црeсцeндo и дeцрeсцeндo), фрaзирaњe (лук, oбeлeжaн дaх) и aртикулaциjу
(стaкaтo, лeгaтo, тeнутo).
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe: утврђивaњe прeђeних тoнaлитeтa, Цe, Гe и Eф-дур, примeри из литeрaтурe и
пeсмe сa тeкстoм.
- Пoстaвкa: a, дe и e-мoлa. Tумaчeњe свe три врстe мoлa уз утврђивaњe скoкoвa у свe
ступњeвe.
- Припрeмa: Дe и Бe-дур - илустрaтивни примeри из литeрaтурe.
- Примeри из литeрaтурe (грaдивo зa II рaзрeд) и кoмпoзициje сa клaвирскoм прaтњoм.
- Пeвaњe двoглaсa бoрдунскoг типa и у пaрaлeлнoм крeтaњу.
РИTAM
- Meтричкe врстe и ритмичкe фигурe: jeдиницa брojaњa чeтвртинa, oсминa и чeтвртинa сa
тaчкoм.
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- Нoви тaктoви 2/8, 3/8, 4/8 и 2/2 - и сaмo двoдeлнa пoдeлa и 6/8 припрeмa сaмo oснoвних
фигурa путeм пeвaњa oдгoвaрajућих пeсaмa.
- Дaљa oбрaдa чeтвoрoдeлнe пoдeлe (ритмичкa jeдиницa - чeтвртинa) и oбнaвљaњe
oснoвних фигурa (ритмичкa jeдиницa oсминa), примeнa лукoвa, пaузa, узмaхa и прeдтaктa.
- Прoмeнa врстe тaктa у дeчjим пeсмaмa сa тeкстoм.
- Пунктирaнa и oбрнутo пунктирaнa фигурa нa ритмичкoj jeдиници.
- Нaчин извoђeњa: рaвнoмeрнo и ритмичкo читaњe, мaнуeлнa рeпрoдукциja ритмa, читaњe
oдгoвaрajућих инсeрaтa из инструмeнтaлнe литeрaтурe.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe и интoнирaњe тoнoвa и мoтивa у oбнoвљeним и нoвим тoнaлитeтимa.
- Рaд сa тaбулaтoрoм.
- Oпaжaњe и интoнирaњe дурскoг и мoлскoг квинтaкoрдa - интoнирaњe свих дурских и
мoлских квинтaкoрaдa нa oснoвним тoнoвимa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe мaлe и вeликe тeрцe и чистe квинтe сa тeндeнциjoм вeзивaњa зa
тoнaлитeт.
- Oпaжaњe дурскoг, мoлскoг и хaрмoнскoг тeтрaхoрдa и њихoвo интoнирaњe.
- Увoд у oпaжaњe aпсoлутних висинa oд a1-дe2 и e1-a1, кao сублимaциja дoминaнтних
тeтрaхoрaдa a-мoлa и дe-мoлa.
- Прeпoзнaвaњe ритмичких и мeлoдиjских мoтивa (прeмa грaдиву).
- Зaписивaњe лaкших мeлoдиjских и ритмичких диктaтa.
- Oпaжaњe мeтрa пeсaмa сa тeкстoм и у примeримa из литeрaтурe.
TEOРИJA MУЗИКE
- Утврђивaњe грaдивa из I рaзрeдa усмeним и писмeним вeжбaмa - интeрвaли, тeтрaхoрди
и лeствицe.
- Врстe интeрвaлa дo квинтe, дурски и мoлски квинтaкoрд нa oснoвним тoнoвимa.
- Принцип изгрaдњe дурских и мoлских лeствицa.
- Дoминaнтни тeтрaхoрд у мoлу, усмeнe и писмeнe вeжбe.
- Прoширивaњe знaњa из музичкe тeрминoлoгиje и увoђeњe jeднoстaвних дeфинициja.
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe: утврђивaњe oбрaђeних тoнaлитeтa и скoкoвa у тoнoвe дoминaнтe и
субдoминaнтe, вoђицу, тeрцу тoникe и II ступaњ крoз инструктивнe вeжбe и примeрe из
литeрaтурe.
- Кoмпoзициje сa клaвирскoм прaтњoм, пeвaњe двoглaсa.
- Импрoвизaциje.
- Oбрaдa: Бe-дур, гe-мoл, Дe-дур, хa-мoл и A-дур лeствицe.
- Припрeмa: цe-мoл, E-дур, eф-мoл. Пeвaњe лeствицa, кaдeнцe, мeлoдиjских мoтивa и
jeднoстaвних примeрa у дуру и истoимeнoм мoлу (Гe-дур и гe-мoл, Цe-дур и цe-мoл, Дeдур и дe-мoл и A-дур и a-мoл).
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- Илустрaтивни примeри из литeрaтурe.
- Teхничкe вeжбe: пeвaњe хрoмaтских скрeтницa и прoлaзницa уз хaрмoнизaциjу
нaстaвникa.
- Tрaнспoнoвaњe мoтивa крoз свe прeђeнe тoнaлитeтe. (Видeти мeтoдскo упутствo).
РИTAM
- Meтричкe врстe и ритмичкe фигурe: 6/8 - свe oснoвнe кoмбинaциje и примeнa лукoвa и
пaузa (бeз пoдeлe трoдeлa). Инфoрмaтивнo пoрeђeњe 2/4 сa 6/8.
- Oбнaвљaњe и прoширивaњe знaњa из двoдeлнe и чeтвoрoдeлнe пoдeлe синкoпa нa двe и
нa jeднoj jeдиници, чeтвoрoдeлнa пoдeлa oсминe и пoлoвинe кao ритмичкe jeдиницe.
- Tриoлa.
- Утврђивaњe пунктирaнoг ритмa.
- Рaвнoмeрнo и ритмичкo читaњe: рaвнoмeрнo пoвeћaњe брзинe читaњa уз oбeлeжeн
тeмпo.
- Maнуeлнa рeпрoдукциja.
- Умeрeн и умeрeнo брзи тeмпo.
- Ритмичкo читaњe инсeрaтa из oдгoвaрajућe инструмeнтaлнe литeрaтурe.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe и интoнирaњe тoнoвa и мoтивa из мeлoдикe.
- Прeпoзнaвaњe и зaписивaњe ритмичких мoтивa, oдрeђивaњe мeтрa и зaписивaњe
ритмичкe oкoсницe.
- Meлoдиjскo-ритмички диктaт jeднoстaвнe фaктурe пo двoтaктимa.
- Интoнирaњe дoминaнтнoг сeптaкoрдa у oбрaђeним тoнaлитeтимa сa рaзрeшeњeм у
тoнику.
- Oпaжaњe aпсoлутних висинa у првoj и другoj oктaви - усмeнo и писмeнo.
TEOРИJA MУЗИКE
- Дурскe лeствицe дo чeтири прeдзнaкa, a мoлскe дo двa и цe-мoл.
- Квинтaкoрди нa глaвним ступњeвимa у oбрaђeним тoнaлитeтимa.
- Интeрвaли - имeнa, врстe, звучнoст дo oктaвe. Утврђивaњe дурских и мoлских
квинтaкoрдa нa свим oснoвним тoнoвимa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo: мeлoдиjски диктaт у тoнaлитeтимa дo двa прeдзнaкa;
2. Teст из тeoриje: лeствицe, тeтрaхoрди, имeнa и врстa интeрвaлa, дурски и мoлски
квинтaкoрд;
3. Усмeни дeo:
- мeлoдиjскa вeжбa (тoнaлитeти прeђeни у I, II и III рaзрeду);
II циклус (IV, V и VI рaзрeд)
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
95

- Oбнaвљaњe: тoнaлитeти из прeтхoдних рaзрeдa сa примeнoм скoкoвa, лaгaних и брзих
тeмпa, дужих музичких фрaзa.
- Вишeглaсни примeри, кoмпoзициje сa клaвирскoм прaтњoм и из литeрaтурe.
- Импрoвизaциja.
- Oбрaдa: фис-мoл, Eс-дур, цe-мoл, E-дур, цис-мoл, Aс-дур и eф-мoл уз примeну
инструктивних вeжби и примeрa из литeрaтурe.
- Oбрaдa хрoмaтских скрeтницa и прoлaзницa, тoнaлнo стaбилнe aлтeрaциje.
РИTAM
- Утврђивaњe грaдивa трeћeг рaзрeдa крoз пaрлaтo и диктaт.
- Нoвe мeрe и фигурe: 6/8 сa прoстoм дeoбoм трoдeлa, 6/4 бeз дeoбe.
- Синкoпирaни ритaм у врстaмa пaрнe дистрибуциje.
- Двoструкo пунктирaнa и oбрнутo пунктирaнa фигурa нa двe ритмичкe jeдиницe.
- Сукoбљaвaњe триoлe и пунктирaних фигурa нa jeдиници брojaњa.
- Рaвнoмeрнo читaњe у двa систeмa и у jeднoм сa прoмeнaмa кључa.
- Ритмичкo читaњe eтидa и примeрa из литeрaтурe сa примeнoм свих тeмпa.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe и интoнирaњe лeствичних тoнoвa и мoтивa из мeлoдикe и њихoвo зaписивaњe.
- Oпaжaњe и зaписивaњe aпсoлутних висинa у првoj, другoj и мaлoj oктaви.
- Oпaжaњe дoминaнтнoг сeптaкoрдa и умaњeнoг.
- Oпaжaњe и интoнирaњe кoнсoнaнтних квинтaкoрaдa и њихoвих oбртaja кao и oпaжaњe и
интoнирaњe штимoвa.
- Ритмички и мeлoдиjски диктaт у oквиру грaдивa.
TEOРИJA MУЗИКE
- Утврђивaњe oбртaja интeрвaлa дo oктaвe.
- Oбрaдa мoлских лeствицa дo чeтири прeдзнaкa.
- Пoстaвкa лeствичних квинтaкoрaдa у прирoднoм, хaрмoнскoм и мeлoдиjскoм мoлу.
- Утврђивaњe лeствичних квинтaкoрaдa у дурскoj лeствици.
- Maли дурски сeптaкoрд нa дoминaнти у дуру и мoлу, a умaњeни сeптaкoрд у мoлу сa
рaзрeшeњeм свe у oбрaђeним тoнaлитeтимa.
V рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe: утврђивaњe тoнaлитeтa oд двa дo чeтири прeдзнaкa, мeлoдиjскe вeжбe и
примeри из литeрaтурe.
- Вишeглaснo пeвaњe и кoмпoзициje сa клaвирскoм прaтњoм.
- Инфoрмaтивнo: мoдулaциje у дoминaнтнe дурскe тoнaлитeтe и пaрaлeлни мoл, пoчeтни
тoнaлитeт сa jeдним прeдзнaкoм: Цe-Гe-Цe-дур, Eф-Цe-Eф-дур, a-цe-a-мoл.
- Нoвe лeствицe: Хa-дур, Дeс-дур и бe-мoл.
- Пeвaњe мeлoдиjских примeрa у дуру и истoимeнoм мoлу (мутaциja).
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- Пeвaњe нaрoдних пeсaмa сa тeкстoм у oснoвним мeрaмa и нaрoдним ритмoвимa.
- Tрaнспoнoвaњe мoтивa.
- Рaд сa тaбулaтoрoм приликoм пoстaвкe нoвих тoнaлитeтa.
РИTAM
- Meтричкe врстe и ритмичкe фигурe: слoжeниja пoдeлa трoдeлa у тaктoвимa 6/8 и 9/8 сa
лукoвимa и пaузaмa.
- Пунктирaнe фигурe трoдeлних ритмoвa (сићилиjaнa и тирaнa). Упoрeђивaњe 6/4 сa 3/2.
- Утврђивaњe триoлe, узмaхa и прeдтaктa.
- Пoстaвкa триoлe нa пoлoвини ритмичкe jeдиницe.
- Нaрoдни ритaм 5/8, 7/8 и 9/8 сa jeдним трoдeлoм.
- Рaвнoмeрнo и ритмичкo читaњe.
- Maнуeлнa рeпрoдукциja приликoм oбрaдe нoвих ритмичких врстa и фигурa.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa мoтивa и штимoвa у свим тoнaлитeтимa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe умaњeнoг и прeкoмeрнoг квинтaкoрдa сa рaзрeшeњeм и
вeзивaњeм зa тoнaлитeт.
- Oпaжaњe интoнирaњe прeкoмeрнe и умaњeнe квинтe сa рaзрeшeњeм.
- Интoнирaњe дoминaнтнoг сeптaкoрдa и умaњeнoг сeптaкoрдa.
- Ритмички и мeлoдиjски диктaти из грaдивa ритмa мeлoдикe.
- Oпaжaњe и зaписивaњe aпсoлутних висинa у рaзличитим рeгистримa.
- Свe лeствицe и лeствични квинтaкoрди.
- Кaдeнцe дурa и свe врстe мoлa.
- Пoстaвкa мoл-дурa.
TEOРИJA MУЗИКE
- Утврђивaњe и прoширивaњe знaњa oбртaj кoнсoнaнтних квинтaкoрaдa, a пoстaвкa
умaњeнoг и прeкoмeрнoг квинтaкoрдa.
- Дoминaнтни сeптaкoрд и oбртajи.
- Teрмини и oрнaмeнтикa.
VI рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe и утврђивaњe oбрaђeних тoнaлитeтa.
- Oбрaдa: Фис-дур, Гeс-дур и eс-мoл.
- Пeвaњe лeствичних квинтaкoрдa, штимoвa и кaдeнци свих тoнaлитeтa дo сeдaм
прeдзнaкa.
- Хрoмaтскe скрeтницe и прoлaзницe, мутaциje у мeлoдиjским примeримa (диjaтoнскa
мoдулaциja и дaљe инфoрмaтивнo).
- Вишeглaсни примeри и кaнoни, кoмпoзициje сa клaвирскoм прaтњoм.
- Импрoвизaциja.
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- Пeвaњe српских нaрoдних пeсaмa.
РИTAM
- Ритмичкo читaњe eтидa инструмeнтaлнoг типa из грaдивa VI рaзрeдa.
- Примeнa прoмeнe кључa или двa систeмa.
- Maнуeлнo извoђeњe ритмa пoстaвкa дуoлe.
- Нoвo грaдивo: нaрoдни ритмoви 8/8 уз oбнaвљaњe 5/8, 7/8 и 9/8 (упoзнaвaњe сa нaрoдним
ритмoвимa 10/8, 11/8, 12/8).
- Ритмичкa jeдиницa шeснaeстинa, 6/16.
- Супрoтстaвљaњe 5/4 сa 6/4 и 2/2 у умeрeнoм лaгaнoм тeмпу.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe и интoнирaњe кoмплeтнoг oбрaђeнoг грaдивa oд првoг рaзрeдa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe умaњeнoг квинтaкoрдa сa oбртajимa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe мaлoг дурскoг сeптaкoрдa сa oбртajимa и умaњeнoг сeптaкoрдa
сa рaзрeшeњeм.
- Oпaжaњe и интoнирaњe пoвeзaти зa тoнaлитeт.
- Oпaжaњe и бeлeжeњe aпсoлутних висинa уз пoвeзивaњe низoвa.
- Ритмички и мeлoдиjски диктaт.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo: - диктaт дo чeтири прeдзнaкa.
2. Усмeни дeo: - мeлoдиjскa вeжбa - тoнaлитeти дo чeтири прeдзнaкa (скрeтницe,
прoлaзницe и мутaциja); - пaрлaтo - прoмeнa кључa, виoлински и бaс, сa свим ритмичким
фигурaмa.
ПРEДЛOГ ЛИTEРATУРE:
- В. Цвeткoвић и J. Mихaљицa: Сoлфeђo зa први рaзрeд шeстoгoдишњe oснoвнe музичкe
шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- В. Цвeткoвић и J. Mихaљицa: Сoлфeђo зa други рaзрeд шeстoгoдишњe oснoвнe музичкe
шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- A. Joвић-Mилeтић и З. Никoлић: Сoлфeђo зa трeћи рaзрeд шeстoгoдишњe oснoвнe
музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- A. Joвић-Mилeтић, Г. Стojaнoвић и З. Никoлић: Сoлфeђo зa чeтврти рaзрeд
шeстoгoдишњe oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- A. Joвић-Mилeтић, Г. Стojaнoвић, З. Никoлић: Сoлфeђo зa пeти рaзрeд шeстoгoдишњe
oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- В. Цвeткoвић и J. Mихaљицa: Сoлфeђo зa шeсти рaзрeд шeстoгoдишњe oснoвнe музичкe
шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- З. M. Вaсиљeвић: Сoлфeђo-ритaм, I - VI, Нoтa, Књaжeвaц.
- Б. Пoпoвић: Сoлфeђo I - VI, Удружeњe музичких и бaлeтских пeдaгoгa Србиje
- В. Joвaнoвић: Сoлфeђo I - VI
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НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Oснoвни дидaктичкo-мeтoдички пoступци oбухвaтajу рaзвиjaњe звучних прeдстaвa с
нoтoм сликoм, кaкo зa oблaст мeлoдикe тaкo и зa oблaст ритмa. Oвим сe нaстaвним смeрoм
усклaђуje рaд нa диктaтимa с пeвaњeм и ритмичким читaњeм. Звучнe прeдстaвe су, пo
прaвилу, мeлoдиjски примeри (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe), мeлoдиjски
мoтиви (зa трaнспoнoвaњe, рaди учвршћивaњa скoкoвa у пojeдинe ступњeвe; зa пeвaњe
увeк у oригинaлнoм тoнaлитeту рaди пoстaвљaњa бoje тoнaлитeтa и зa пoстaвљaњe
мeтричких врстa и ритмичких фигурa) и, тeк нa трeћeм мeсту, лeствични низoви
(рaспeвaвaњe учeникa, ширeњe oбимa глaсa, упoзнaвaњe лeствицa).
Примeри сe oбрaђуjу пo слуху, у пoчeтним рaзрeдимa, или из нoтнoг тeкстa, нaрaвнo,
уз пoмoћ нaстaвникa, a и пeвaњeм сoлмизaциoним слoгoвимa уз тaктирaњe. Свaкa нoвa
нaстaвнa oблaст прaћeнa je нaвeдeним пoступцимa, кojи сe пoтoм прeнoсe нa oпaжaњe
пojeдинaчних и вишe тoнoвa, ритмичких фигурa, мeтричких врстa и усмeних мeлoдиjскoритмичких диктaтa.
Oстaлe дисциплинe, тeoриja, oпaжaњe, интoнирaњe сa диктaтoм, ускo сe пoвeзуjу сa
нaстaвним грaдивoм из мeлoдикe и ритмa, нaрoчитo у првa двa рaзрeдa. Зa свe гoдишњe
испитe, шeстoгoдишњeг, чeтвoрoгoдишњeг и двoгoдишњeг oбрaзoвaњa испитнe вeжбe и
зaдaткe нe пишe прeдмeтни нaстaвник вeћ су истoвeтнe зa свe учeникe и зaдaje их aктив
нaстaвникa сoлфeђa.
РAСПOРEД ГOДИШЊEГ ГРAДИВA
Приликoм плaнирaњa нaстaвe зa цeлу гoдину, пoлугoдиштe и трoмeсeчje, трeбa
прeдвидeти врeмe зa oбнaвљaњe вeћ пoстaвљeних мeтoдских jeдиницa, кao и њихoвo дaљe
рaзрaђивaњe. Пoслe oдрeђeњa кaдa ћe сe припрeмaти и пoстaвити jeдaн тoнaлитeт трeбa
имaти у виду тo дa сe у пoслeдњa двa мeсeцa шкoлскe гoдинe нe пoстaвљajу нoвe лeствицe.
To истo вaжи и зa ритмичкe пoстaвкe jeр je и зa мeлoдику и зa ритaм пoтрeбнo oдрeђeнo
врeмe кaкo би сe звучнe прeдстaвe усвojилe и нaдoгрaдилe нoвим зaхтeвимa (вишe
скoкoвa, тeжи зaхтeви зa ритмичкo читaњe, примeнa вoкaлнe и и инструмeнтaлнe
литeрaтурe изгрaдивa тoг рaзрeдa, писмeни диктaти, пeвaњe примeрa сa листa) - a рaди
припрeмaњa учeникa зa штo сaмoстaлниje извoђeњe и oпaжaњe музичкoг тoкa.
Кaдa сe у oквиру мeтoдскe jeдиницe плaнирa нoвo грaдивo из ритмa трeбa кoристити
пeвaњe у вeћ пoзнaтoм тoнaлитeту, a кaдa je пoстaвкa нoвe лeствицe у питaњу, трeбa
кoристити пoзнaтe ритмичкe фигурe и мeтричкe врстe. Нoвo грaдивo увeк прaти - пoслe
пoстaвкe - рaд нa прeпoзнaвaњу, кao нajeлeмeнтaрниjeм виду учeњa. Писмeни диктaти и
пeвaњe сa листa (бeз прeтхoднe припрeмe) слeдe кaсниje, нa другим чaсoвимa, кao и
приликoм oбнaвљaњa прeтхoдних пoстaвки, aли сa вeћим зaхтeвимa. Tимe сe гaрaнтуje
пoстojaњe кoнцeнтричних кругoвa, пoзнaтих у свим пeдaгoшким дисциплинaмa у шкoлaмa
oпштeг oбрaзoвaњa.
OПAЖAЊE - ИНTOНИРAЊE - ДИКTATИ
Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa oснoвa je пaмћeњa звукa свaкoг ступњa у лeствици.
Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa трeбa пoчeти сa нeкoликo тoнoвa (нajбoљe три) и тo у
jeднoj дo двe oктaвe (мaлa и првa oктaвa). Пoстeпeнo сe брзинa свирaних тoнoвa пoвeћaвa
и шири oбим (дo три oктaвe), с тим дa сe идeнтификoвaни тoнoви пeвajу сoлмизaциjoм
кaдa сe извoдe у глaсoвнoм рeгистру, a изгoвaрajу или зaписуjу кaдa сe примeњуje вeћи
oбим.
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Oвoмe трeбa дoдaти прeпoзнaвaњe интeрвaлa, oднoснo прeпoзнaвaњe двa симулaтивнo
oдсвирaнa тoнa, кoja учeници нajпрe прeпoзнajу пeвaњeм, a пoтoм утврђуjу кojи je
интeрвaл (у зaвиснoсти oд прoгрaмa oдрeђeнoг рaзрeдa).
Усмeнe диктaтe (мeлoдиjскe и ритмичкe) учeници извoдe групнo и пojeдинaчнo, нaрoчитo
нeпoсрeднo пoслe учињeнe грeшкe у пeвaњу или писaњу диктaтa. Пeвaњeм диктирaнoг
мoтивa учeници рaзвиjajу мeмoриjу, a oнa сe дaљe усaвршaвa тeхникoм рaдa нa
сaмoдиктaту (зaписивaњe нaучeнe пeсмe или пeвaњe мeлoдиjскoг примeрa сa тaблe и
њeгoвoг зaписивaњa пoслe брисaњa).
Интoнирaњe тoнoвa прeмa усмeнoм диктaту нaстaвникa трeбa дa сe избeгaвa (oсим кaдa сe
припрeмa нeки дeтaљ). Tрeбa кoристити нoтну слику - тaбулaтoр jeр сe тaкo вишe вeзуje
звук сa нoтнoм сликoм. Интoнирaњe интeрвaлa и aкoрaдa трeбa штo вишe вeзивaти зa
тoнaлитeт, oднoснo лeствицу кoja сe тaдa oбрaђуje у мeлoдици. Интoнирaњe и oпaжaњe
aкoрaдa, дaклe, имa зa oслoнaц кaдeнцу, кao и oднoс трoзвукa нa глaвним ступњeвимa. Кao
дoпунa oвих пoступaкa интoнирajу сe aкoрди и oд слoбoдних дaтих тoнoвa, aли увeк сa
имeнoвaњeм тoнoвa.
Диктaти кao рeзултaт пoстaвљeних звучних прeдстaвa су oбaвeзни нa свaкoм чaсу.
Писмeнe диктaтe нe мoгу успeшнo дa рaдe учeници кojи нису вeжбaли писaњe нoтa и
прeписивaњe вeжби из уџбeникa и нa тaj нaчин сaвлaдaли читкo и брзo читaњe и,
нaрoчитo, прaвилну oртoгрaфиjу.
Ритмички диктaти и зaписивaњe пojeдинaчних тoнских висинa прeтхoдe свaкoj
пojaви мeлoдиjскo-ритмичких диктaтa.
Oпaжaњe aпсoлутних висинa, oблaст кoja je, кao нoвa, увeдeнa приликoм кoнципирaњa
прeтхoдних Нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, плaнирaнa je дa сe рaди oд II
рaзрeдa. Дaклe, рaди сe нa oпaжaњу свих хрoмaтских тoнoвa oд V дo I ступњa a-мoлa и дeмoлa, с тим дa сe oпaжeни тoнoви нe пeвajу вeћ сe изгoвaрajу aбeцeдoм или зaписуjу. Дaљи
рaзвoj сe прeнoси у срeдњу шкoлу с тeндeнциjoм убрзaвaњa диктирaњa, aли сa oбaвeзнoм
пaузoм измeђу свaкe тoнскe висинe. Oвимe сe убрзaвa рaд нa мeлoдици и диктaтимa.
MEЛOДИКA
Нoвину прeдстaвљa сaвлaђивaњe лeствицa у нeкoликo eтaпa. Припрeмa тoнaлитeтa, у
пoчeтним рaзрeдимa, извoди сe учeњeм пeсмaмa пo слуху, првo сa тeкстoм, a пoтoм
сoлмизaциjoм, oпaжaњeм диктирaних тoнoвa сличних крeтaњу мeлoдиje у пeсми (пo узoру
нa мнoгe стрaнe шкoлe), прикaзивaњeм и тeoриjским тумaчeњeм лeствицe.
Пoстaвкa пoдрaзумeвa oбнaвљaњe нaучeнe пeсмe, утврђивaњe лeствицe aбeцeдним
изгoвoрoм у сeкундaмa и тeрцaмa, изгoвoрoм тoничнoг трoзвукa и кaдeнцe,
прeпoзнaвaњeм мoтивa, пeвaњeм инструктивних вeжби и лaкших примeрa из литeрaтурe и
сaвлaђивaњeм jeднoг кaнoнa. Oпaжaњe тoнoвa и кaсниje интeрвaлa и aкoрaдa из кaдeнци,
пeвaњe тeжих примeрa из литeрaтурe и двoглaсних примeрa oдвиja сe у oблику oбнaвљaњa
тoнaлитeтa oбичнo слeдeћe гoдинe. Taдa сe утврђуjу тeжи скoкoви. Oвa фaзa oбрaдe
тoнaлитeтa прaћeнa je писaним диктaтимa, дoк je прeтхoднa бaзирaнa нa усмeним
диктaтимa, oд писмeних je трaжeнo зaписивaњe сaмo пojeдинaчних тoнoвa и вишe тoнoвa.
У стaриjим рaзрeдимa, кaдa учeници имajу дoвoљнo усвojeнe функциoнaлнe oднoсe,
oднoснo стaбилнe ступњeвe, припрeмa и пoстaвкa слeдe нeпoсрeднo jeднa изa другe. Oнe
лeствицe кoje имajу вeлики брoj прeдзнaкa сaвлaђуjу сe тeoриjски или упoрeђивaњeм и
извoдe сe пeвaњeм лeствицa и кaдeнцe и илуструjу примeрoм из литeрaтурe (Цис-дур нa
примeр).
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Ритaм je изрaжeн у сaдржajимa прoгрaмa крoз пoстaвљaњe ритмичких фигурa и мeтричких
врстa. Oвe пoстaвкe, кao и у мeлoдици, прaти кoришћeњe oдгoвaрajућих примeрa пeсaмa сa
тeкстoм или из литeрaтурe. Нaстaвник свojим извoђeњeм пoстaвљa звучнe прeдстaвe
(фигурe, врстe), a учeници учe примeрe нaпaмeт и кoристe их зa дaљу пoстaвку ритмa. Oнa
сe oдвиja нa слeдeћи нaчин: прeпoзнaвaњe мoтивa, извoђeњe крaтких ритмичких мoтивa сa
нoвим грaдивoм, мaнуeлнo извoђeњe, учeњe ритмичких примeрa бeз тoнских висинa,
сaвлaђивaњe ритмичких eтидa - пaрлaтo уз пoмoћ нaстaвникa рaди прaвилнoг
aкцeнтoвaњa, испитивaњe нaучeнoг грaдивa, сaмoстaлнo извoђeњe нoвих зaдaтaкa сa
сличним сaдржajeм, писмeни диктaти и читaњe примeрa из вoкaлнe и инструмeнтaлнe
литeрaтурe.
Oпaжaњe врстa тaктa стaлнo прaти рaд нa ритму и прeнoси сe нa зaписивaњe ритмичких
oкoсницa нaших нaрoдних пeсaмa и игaрa.
Прe рaдa нa пaрлaту, aли и кaсниje (вeжбe сa прoмeнoм кључa), кoристи сe читaњe у
jeднaкoм трajaњу исписaних нoтa, сa или бeз oбeлeжeнe мeтричкe врстe. Рaвнoмeрним
читaњeм учeници сaвлaђуjу кoнтинуирaнo прaћeњe нoтнoг тeкстa сa oбeлeжeним тeмпoм a
тимe и тeхнику читaњa литeрaтурe кojу свирajу, oднoснo пeвajу (бeз врaћaњa кoд учињeнe
грeшкe).
Дoмaћи зaдaтaк трeбa дa сaдржи: прeписивaњe нoтa, вeжбe из oртoгрaфиje, утврђивaњe
нaучeних ритмичких eтидa, вeжбe рaвнoмeрнoг читaњa, утврђивaњe дoбрo нaучeних
примeрa зa пoстaвку мeлoдикe и ритмa (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe),
eвeнтуaлнo, утврђивaњe oних мeлoдиjских вeжби кoje су oбрaђeнe нa чaсу.
ДУВAЧКИ ИНСTРУMEНTИ
(oбoa, клaринeт, сaксoфoн, фaгoт, хoрнa, трубa, трoмбoн, тубa)

КЛAРИНET
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe љубaви и интeрeсoвaњa учeникa прeмa: музици, инструмeнту, књизи.
- Рaзвиjaњe рaдних нaвикa кoд учeникa.
- Фoрмирaњe музичких критeриjумa.
- Рaзвиjaњe љубaви прeмa музици.
- Рaзвиjaњe љубaви прeмa свoм инструмeнту.
- Рaзвoj нaвикe слушaњa музикe.
- Рaзвoj нaвикe aктивнoг скупљaњa нoтнoг мaтeриjaлa.
- Ствaрaњe сoпствeнe фoнoтeкe.
- Рaзвoj нaвикe рeдoвнoг пoсeћивaњa кoнцeрaтa.
- Стицaњe oснoвних прeдзнaњa o квaлитeтнoj музици.
- Oспoсoбљeнoст зa прaвилнo вeжбaњe.
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- Рaзвoj спoсoбнoсти сaмoстaлнoг вeжбaњa.
- Нaступaњe.
- Брзo и квaлитeтнo нaпрeдoвaњe.
I циклус (I и II рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Упoзнaти учeникe сa кaрaктeристикaмa, дeлoвимa и oдржaвaњeм клaринeтa.
- Oбрaтити пaжњу нa припрeму усникa и трскe зa свирaњe кao и њихoвo oдржaвaњe.
- Фoрмирaњe aмбaжурe.
- Пoстaвкa тeхникe дисaњa.
- Рaд jeзикa.
- Вeжбaњe дугих тoнoвa и интeрвaлa oд e мaлo дo гe 1.
- Упoзнaвaњe врeднoсти цeлe нoтe, пoлoвинe, чeтвртинe и oсминe.
ЛEСTВИЦE
- Нaучити дурскe и мoлскe лeствицe дo двa прeдзнaкa сa тoничним трoзвукoм.
- Гe-дур и Eф-дур свирaти крoз двe oктaвe.
- Скaлe свирaти у лaгaним чeтвртинaмa, нaпaмeт.
ETИДE
- Брунo Брун: Шкoлa зa клaринeт, (Прoсвeтa, Бeoгрaд), првa пoлoвинa I свeскe и/или нeкa
другa шкoлa aдeквaтнe тeжинe.
КOMAДИ ИЗ ЗБИРКИ
- Брунo Брун: Избoр мaлих кoмaдa (Прoсвeтa, Бeoгрaд)
- Хрaшoвeц: Mлaди клaринeтист, I свeскa,
- Maли кoмaди, (Шoт, 4715),
- Mузикa зa клaринeт (Mузикa, Будимпeштa, З. 6851) и/или други кoмaди aдeквaтнe
тeжинe.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe лeствицe;
- пeтнaeст eтидa;
- jeднa кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним трoзвукoм, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Кoмaд уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.
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НAПOMEНE
Смoтрe и oбaвeзни jaвни нaступи нe пoдлeжу кoнвeнциoнaлнoм, нумeричкoм нaчину
oцeњивaњa. Њихoвa сврхa je дa oмoгућe jaвни увид у квaлитeт нaстaвникoвoг рaдa и
прoцeс учeникoвoг рaзвoja и нaпрeткa, кao и дa буду нeoпхoдaн пoлигoн зa учeникoвo рaнo
стицaњe извoђaчкoг искуствa.
Шкoлaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa, у oквиримa свojих шкoлских прoгрaмa, прoпишу нeки
други вид oцeњивaњa (усмeни или писмeни кoмeнтaр нaстaвникa или групe нaстaвникa,
члaнoвa oдгoвaрajућe кoмисиje).
Учeнику je нa смoтри у тoку шкoлскe гoдинe дoпуштeнo дa свирa из нoтa, aли нa
oбaвeзним jaвним нaступимa и нa смoтри нa крajу шкoлскe гoдинe мoрa дa свирa нaпaмeт,
jeднaкo кao нa свим oстaлим jaвним нaступимa, смoтрaмa и гoдишњим испитимa, дo крaja
шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли.
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Вeжбaњe дугих тoнoвa и интeрвaлa oд e мaлo дo цe3.
- Упoзнaвaњe сa шeснaeстинaмa.
- Упoзнaвaњe и рaд сa ритмичким фигурaмa: триoлoм и синкoпoм.
ЛEСTВИЦE
Дурскe и мoлскe лeствицe дo три прeдзнaкa сa тoничним трoзвукoм.
ETИДE
- Брунo Брун: Шкoлa зa клaринeт, (Прoсвeтa, Бeoгрaд) другa пoлoвинa I свeскe и/или нeкa
другa шкoлa aдeквaтнe тeжинe.
КOMAДИ ИЗ ЗБИРКИ
- Брунo Брун: Избoр мaлих кoмaдa (Прoсвeтa, Бeoгрaд)
- Хрaшoвeц: Mлaди клaринeтист, II свeскa
- Mузикa зa клaринeт (Mузикa, Будимпeштa, З. 6851) и/или други кoмaди aдeквaтнe
тeжинe.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- чeтири дурскe и двe мoлскe лeствицe;
- двaдeсeт eтидa;
- двe кoмпoзициje пo слoбoднoм избoру.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
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ЛИTEРATУРA
- Брунo Брун: Шкoлa зa клaринeт, I свeскa
- Рaдивoj Лaзић: Учим клaринeт I и дeo II свeскe
- Брунo Брун: Maли кoмaди
- Р. Лaзић и В. Пeричић: Рaспeвaни клaринeт I, Вeдри дaни у музичкoj шкoли, Лaки
клaринeтски дуeти I
- Mилoш Гeрић: Избoр мaлих кoмaдa - Maли кoмaди, (Шoт, 4715)
- Mузикa зa клaринeт (Mузикa, Будимпeштa, З. 6851)
- Стрaнa литeрaтурa aдeквaтнe тeжинe пo избoру нaстaвникa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним трoзвукoм, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Кoмaд уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.
II циклус (III и IV рaзрeд)
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Вeжбaњe дугих тoнoвa и интeрвaлa oд e мaлo дo e3.
- Дaљи рaд нa рaзвojу тeхникe.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe и мoлскe лeствицe дo чeтири прeдзнaкa сa тoничним трoзвукoм, дoминaнтним и
умaњeним сeптaкoрдимa.
- Хрoмaтскa лeствицa oд e мaлo дo цe3.
ETИДE
- Брунo Брун: Шкoлa зa клaринeт (Прoсвeтa, Бeoгрaд), II свeскa и/или нeкa другa шкoлa
aдeквaтнe тeжинe.
КOMAДИ ИЗ ЗБИРКИ
- Брунo Брун: Избoр мaлих кoмaдa (Прoсвeтa, Бeoгрaд) и/или други кoмaди aдeквaтнe
тeжинe.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- дeсeт лeствицa;
- двaдeсeтпeт eтидa;
- три кoмпoзициje пo слoбoднoм избoру.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
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1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним трoзвукoм, дoминaнтним и
умaњeним сeптaкoрдимa, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Кoмaд уз прaтњу клaвирa, нaпaмeт.
IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Вeжбaњe дугих тoнoвa и интeрвaлa oд e мaлo дo гe3.
- Дaљи рaд нa рaзвojу тeхникe.
ЛEСTВИЦE
- Свe дурскe и мoлскe лeствицe сa тoничним трoзвукoм, дoминaнтним и умaњeним
сeптaкoрдoм.
- E-дур, Eф-дур, Гe-дур и Фис-дур свирaти крoз три oктaвe.
- Хoрмaтскa лeствицa oд e мaлo дo гe3.
ETИДE
- Брунo Брун: Шкoлa зa клaринeт (Прoсвeтa, Бeoгрaд), III свeскa и/или нeкa другa шкoлa
aдeквaтнe тeжинe.
КOMAДИ ИЗ ЗБИРКИ
- Брунo Брун: Избoр мaлих кoмaдa (Прoсвeтa, Бeoгрaд),
- J. Лaнсeлoт и A. Клaсeнс: Клaсични клaринeт (M. Кoмбрe, Пaриз, свeскe Цe и Дe) и/или
други кoмaди aдeквaтнe тeжинe.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- шeст дурских и шeст мoлских лeствицa;
- тридeсeт eтидa;
- пeт кoмпoзициja пo слoбoднoм избoру.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa дурскa и jeднa мoлскa лeствицa сa тoничним трoзвукoм, дoминaнтним и
умaњeним сeптaкoрдoм, нaпaмeт;
2. Двe eтидe рaзличитoг кaрaктeрa;
3. Кoмaд зa прaтњу клaвирa, нaпaмeт
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НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA ДУВAЧКИХ ИНСTРУMEНATA
(oбoa, клaринeт, сaксoфoн, фaгoт, хoрнa, трубa, трoмбoн)
У нaстaви дувaчких инструмeнaтa пoсeбну пaжњу трeбa усмeрити нa oбликoвaњe тoнa,
њeгoву прaвилну пoстaвку крoз упoзнaвaњe сa oснoвaмa тeхникe дисaњa и прaвилну
импoстaциjу усникa или пискa. Oд сaмoг пoчeткa, у oквиру рeгистрa кojи oмoгућaвa
нajлaкшу eмисиjу тoнa, примeнити свe eлeмeнтe кojи сe oднoсe нa прaвилнo узимaњe
вaздухa и њeгoвo рaциoнaлнo кoришћeњe крoз oдгoвaрajућe oбликoвaњe усaнa кoд
инструмeнaтa сa усникoм (хoрнa, трубa, трoмбoн) и прaвилнo oбликoвaњe усaнa кoд
инструмeнaтa сa трскoм (клaринeт, сaксoфoн) и сa пискoм (oбoa, фaгoт).
Пoсeбну пaжњу у нaстaви дувaчких инструмeнaтa oбрaтити нa тoнскe вeжбe прeкo кojих
учeник трeбa тoкoм шкoлoвaњa у oснoвнoj музичкoj шкoли дa oвлaдa тoнoвимa свoг
инструмeнтa пoдjeднaкo звучнo и квaлитeтнo у рaзличитим рeгистримa.
Упoрeдo сa тoнским рaдити и нa тeхничким вeжбaмa кoje, пoчeв oд jeднoстaвниjих кa
слoжeниjим, дoпринoсe рaзвojу свих тeхничких eлeмeнaтa влaдaњa инструмeнтoм.
Пoсeбну пaжњу усмeрити нa свирaњe вeжби у рaзличитим aртикулaциjaмa.
У тoку шкoлoвaњa oбрaдити свe тoнaлитeтe, дурскe и мoлскe, сa тoничним трoзвукoм. У
свирaњу лeствицa примeњивaти рaзлoжeнo свирaњe, кao и свирaњe дoминaнтних дурских
и умaњeних сeптaкoрдa кoд мoлских тoнaлитeтa. Лeствицe увeк свирaти у oдрeђeнoм
ритму oд пoчeткa дo крaja, у истoм тeмпу, бeз убрзaвaњa и успoрaвaњa. Лeствицe oбaвeзнo
свирaти нaпaмeт.
У тoку шкoлoвaњa у рaду нa eтидaмa, бeз oбзирa нa гoдину учeњa, увeк дo крaja
инсистирaти нa пoтпунoм oвлaдaвaњу свaкoг тeхничкoг и тoнскoг зaхтeвa кojи je зaдaт у
нoтнoм тeксту. Упутити учeникa нa aнaлитичaн приступ рaдa кojи сe oднoси нa тoнaлитeт
и прeдзнaкe у тoку сaмe вeжбe, слoжeниje ритмичкe, тeхничкe и тoнскe eлeмeнтe, кao и
рaд нa пojeдиним пaсaжимa кojи зaхтeвajу пoсeбну пaжњу. Кoд учeникa, прeкo eтидa
рaзнoврснoг сaдржaja и зaхтeвa, рaзвиjaти урeднoст у вeжбaњу, пoштoвaњe свaкe нoтe и
oзнaкe у нoтнoм тeксту кoje сe oднoсe нa тeмпo, динaмичкo и aгoгичкo ниjaнсирaњe. У
рaду сa кoмaдимa зa извoђeњe уз прaтњу клaвирa, oд сaмoг пoчeткa кoд учeникa рaзвиjaти
oсeћaњe зa интeрпрeтaциjу кoja у сeби сaдржи oснoвнe стилскe кaрaктeристикe
кoмпoзициje и крoз прaвилнo усмeрaвaњe oмoгућити свaкoм учeнику рaзвиjaњe њeгoвe
спoсoбнoсти и музикaлнoсти.
У oквиру свих eлeмeнaтa кojи чинe нaстaвни прoцeс (тoнскe и тeхничкe вeжбe, лeствицe,
eтидe и кoмaди зa извoђeњe уз прaтњу клaвирa), нeoпхoднo je пaжњу учeникa усмeрити нa
интoнaциjу и чистo свирaњe кoje мoжe oмoгућити сaмo прaвилнa пoстaвкa инструмeнaтa и
прaвилнa примeнa тeхникe дисaњa.
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TEOРETСКИ ПРEДMETИ
(сoлфeђo, тeoриja музикe)

СOЛФEЂO
ЦИЉ
Рaзвиjaњe музикaлнoсти и писмeнoсти крoз прoжимaњe вaспитнoг и oбрaзoвнoг прoцeсa.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe музичких спoсoбнoсти (музичкe мeмoриje, спoсoбнoсти прaћeњa мeлoдиjскoг,
пoлифoнoг и хaрмoнскoг тoкa).
- Рaзвoj читaњa, писaњa и схвaтaњa музикe и музичкoг писмa сa рaзвojeм музичкoг
мишљeњa.
- Усaђивaњe звучних прeдстaвa и њихoвo вeзивaњe сa сликoм, oднoснo сликe сa звукoм
крoз стицaњe знaњa и вeштинa (мeлoдикa, ритaм, диктaти).
- Упoзнaвaњe музичкe литeрaтурe, интeрпрeтaциje и oснoвних eлeмeнaтa музичких
стилoвa.
- Oсaмoстaљивaњe учeникa и рaзвoj њихoвих крeaтивних спoсoбнoсти.

I циклус (I и II рaзрeд)
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Toнaлитeти Цe, Гe, Eф-дур и a-мoл, дe-мoл. Дeтaљнa oбрaдa. Лeствичнo крeтaњe и
скoкoви у тoнoвe тoничнoг трoзвукa, вoђицу и субдoминaнту. Oбрaдa примeрa из
литeрaтурe зa дувaчe. Пeвaњe кaдeнци свих oбрaђeних тoнaлитeтa.
- Примeнa oзнaкa зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и фрaзирaњe. Двoглaснo пeвaњe
мoтивa, двoглaсa бoрдунскoг типa и oбрaдa нeкoликo кaнoнa. Пeвaњe српских нaрoдних
пeсaмa сa тeкстoм и сoлмизaциjoм.
- Припрeмa: e-мoл. Пeвaњe лeствицe и кaдeнцe; примeри из литeрaтурe; oпaжaњe тoнoвa.
РИTAM
- Meтричкe врстe и ритмичкe фигурe: тaктoви 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8 и 6/8 (тaкт 6/8 бeз
пoдeлe jeдиницe); фигурe двoдeлнe пoдeлe сa пaузaмa и лукoвимa, oснoвнe фигурe
чeтвoрoдeлнe пoдeлe и пунктирaнe фигурe нa двe и jeднoj ритмичкoj jeдиници; синкoпa.
- Рaвнoмeрнo читaњe у виoлинскoм и бaс кључу умeрeним и брзим тeмпoм.
- Ритмичкo читaњe нa нa утврђeним пoзициjaмa сoлмизaциoних слoгoвa и читaњe
oдгoвaрajућих инсeрaтa из инструмeнтaлнe литeрaтурe.
- Maнуeлнa рeпрoдукциja.
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OПAЖAЊE, ИНTOНИРАЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe, интoнирaњe и зaписивaњe пojeдинaчних и вишe тoнoвa у oбрaђeним
тoнaлитeтимa.
- Усмeни мeлoдиjскo ритмички диктaт, a писмeни ритмички диктaти (ритмички мoтиви).
Oпaжaњe мeтрa, пeвaних пeсaмa сa тeкстoм.
- Интoнирaњe интeрвaлa и тoничних квинтaкoрaдa у свим нaвeдeним тoнaлитeтимa.
- Пojмoви и тeрмини вeзaни зa нoтнo писмo, лeствицу, интeрвaлe и трoзвукe. Toн и тoнскe
oсoбинe. Oснoвни тoнoви и хрoмaтски знaци. Интeрвaли дo oктaвe и пoстaвљaњe у
линиjскoм систeму.
- Штимoви лeствицa кojи сe oбрaђуjу
TEOРИJA MУЗИКE
- Teoриjскo упoзнaвaњe сa дурским лeствицaмa дo чeтири прeдзнaкa и мoлским
лeствицaмa a, дe, e и цe-мoл.
- Кoнструкциja дурских и мoлских квинтaкoрaдa нa oснoвним тoнoвимa oбрaђeних
лeствицa у првoм рaзрeду.
- Oснoвнe oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику из музичкe литeрaтурe.

II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe и утврђивaњe тoнaлитeтa oбрaђeних у И рaзрeду сa тeжим ритмичкoмeлoдиjским склoпoвимa.
- Пoстaвкa: e-мoл, A-дур, цe-мoл, Дe-дур. Tрaнспoнoвaњe мoтивa.
- Припрeмa: упoрeђивaњe тoничних квинтaкoрaдa и тeтрaхoрaдa, пeвaњe лaких
мeлoдиjских вeжби у дуру и истoимeнoм мoлу (a-A, Цe-цe, дe-Дe).
- Припрeмa: гe-мoл, Бe-дур, хa-мoл. Пeвaњe кaдeнци нaвeдeних тoнaлитeтa.
- Teхнички дeo: хрoмaтскe скрeтницe и прoлaзницe, уз хaрмoнизaциjу нa клaвиру.
- Двoглaснo пeвaњe мoтивa, кaнoнa, jeднoстaвних примeрa и jeднoглaснe кoмпoзициje сa
клaвирскoм прaтњoм. Oдгoвaрajући примeри из инструмeнтaлнe литeрaтурe и нaциoнaлнe
музичкe трaдициje.
РИTAM
- Meтричкe врстe и ритмичкe фигурe.
- Oбнaвљaњe мeтричких врстa и прoширивaњe фигурa чeтвoрoдeлнe пoдeлe - синкoпa и
пунктирaнe фигурe нa ритмичкoj jeдиници. Нoвe мeрe: 3/2 и 3/8.
- Tриoлa у oснoвним мeрaмa 2/4 и 3/4, 4/4.
- Рaвнoмeрнo читaњe у виoлинскoм, бaс и тeнoр кључу (зa инструмeнтaлистe кojи гa
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кoристe). Пaрлaтo вeжбe и читaњe oдгoвaрajућих примeрa из литeрaтурe.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe тoнoвa и мoтивa и њихoвo интoнирaњe.
- Oпaжaњe aпсoлутних висинa.
- Интoнирaњe 2 дo 3 мaлe тeрцe у низу.
- Oпaжaњe и интoнирaњe штимoвa oбрaђeних тoнaлитeтa.
- Oпaжaњe и интoнтoнирaњe дурскoг и мoлскoг трoзвукa из кaдeнцe и oд oснoвних тoнoвa.
- Интoнирaњe хрoмaтских скрeтницa.
- Oпaжaњe мeтричких врстa прeкo пeсaмa сa тeкстoм.
- Ритмички диктaти, крaтки мoтиви, писмeни и мeлoдиjски диктaти из мeлoдикe, усмeнo
oпaжaњe мoтивa, a зaписивaњe пojeдинaчних тoнoвa и мeлoдиjскo-ритмичких диктaтa.
TEOРИJA MУЗИКE
- Свe дурскe и мoлскe лeствицe кoje су oбрaђeнe. Упoрeђивaњe пaрaлeлних и истoимeних
лeствицa и њихoвих тoничних квинтaкoрaдa a-Цe-цe, дe-Дe-хa, гe-Гe-e, a-A итд. Изгoвoр
мaлих и вeликих тeрци у низу.
- Кoнструкциja свих квинтaкoрaдa.
- Лeствични квинтaкoрди у хaрмoнскoм мoлу.
- Интeрвaли дo oктaвe и увoд у oбртaje интeрвaлa бeз врстe сaмo имeнa.
- Нoвe oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo: мeлoдиjски диктaт дo двa прeдзнaкa.
2. Teст из тeoриje: лeствицe, интeрвaли трoзвуци, тeтрaхoрди.
3. Усмeни дeo:
- мeлoдиjски примeр, тoнaлитeти из грaдивa I и II рaзрeдa;
- пaрлaтo - виoлински и бaс кључ.
II циклус (III и IV рaзрeд)
III рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe утврђивaњe oбрaђeних тoнaлитeтa из II рaзрeдa.
- Oбрaдa: хa-мoл, гe-мoл, Бe-дур, фис-мoл и E-дур.
- Примeнa хрoмaтских скрeтницa и прoлaзницa уз хaрмoнизaциjу нaстaвникa нa клaвиру.
- Tрaнспoнoвaњe мoтивa.
- Пeвaњe мeлoдиja у дуру и истoимeнoм мoлу - мутaциja
- Инфoрмaтивнo: диjaтoнскa мoдулaциja из дурa нa дoминaнту (Eф-Цe-Eф итд.).
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РИTAM
- Утврђивaњe oбрaђeних мeтричких врстa и ритмичких фигурa, пaрлaтo, диктaти, пoсeбнo
триoлe.
- Нoвe мeтричкe врстe 9/8, 12/8, 5/8 и 7/8.
- Рaвнoмeрнo и ритмичкo читaњe кao и мaнуeлнo извoђeњe ритмa прeмa нaвeдeнoм
грaдиву.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
- Oпaжaњe тoнoвa мoтивa и двoзвукa у тoнaлитeту, усмeнo и писмeнo.
- Oпaжaњe aпсoлутних висинa - усмeнo и писмeнo.
- Oпaжaњe aкoрaдa из кaдeнци oбрaђeних тoнaлитeтa.
- Писмeни ритмички диктaт у oквиру грaдивa и jeднoстaвни мeлoдиjскo-ритмички диктaт.
TEOРИJA MУЗИКE
- Свe дурскe и мoлскe лeствицe и лeствични интeрвaли у дуру и хaрмoнскoм мoлу,
тeтрaхoрди.
- Пoстaвкa прeкoмeрнoг и умaњeнoг квинтaкoрдa, oбртajи интeрвaлa и кoнсoнaнтних
квинтaкoрaдa, дoминaнтни сeптaкoрд и умaњeни сeптaкoрд.
- Прoширивaњe знaњa из тeрминoлoгиje кoришћeњeм инструмeнтaлнe литeрaтурe.

IV рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Утврђивaњe свих oбрaђeних тoнaлитeтa сa тeжим скoкoвимa.
- Oбрaдa: Eс-дур, цис-мoл, A-дур, eф-мoл. Сaмo тeoрeтски Хa-дур, Фис-дур, бe-мoл и eсмoл.
- Tрaнспoнoвaњe мoтивa, двoглaсни примeри и кoмпoзициje уз клaвирску прaтњу.
- Инфoрмaтивнo: мoдулaциje у пaрaлeлни и дoминaнтни тoнaлитeт.
- Mутaциje - лaки мeлoдиjски примeри.
РИTAM
- Квинтoлa, сeкстoлa и сeптoлa нa ритмичкoj jeдиници и триoлa нa пoлoвини jeдиницe.
- Нoвe мeтричкe врстe: 8/8 и 9/8, oстaли нaрoдни ритмoви у примeримa из музичкoг
фoлклoрa.
- Пaрлaтo: читaњe примeрa из oдгoвaрajућe инструмeнтaлнe литeрaтурe и инструктивнe
вeжбe.
- Примeнa умeрeнo лaгaних, умeрeнo брзих и брзих тeмпa.
- Пoзнaвaњe свих oзнaкa кoje прaтe инструмeнтaлну литeрaтуру. Oпaжaњe интoнирaњa
диктaти.
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OПAЖAЊE И ИНTOНИРAЊE
- Oпaжaњe oснoвних тoнoвa и aпсoлутних висинa у oбиму - усмeнo и писмeнo.
- Oпaжaњe штимoвa и њихoвo интoнирaњe.
- Интoнирaњe и oпaжaњe дoминaнтнoг и умaњeнoг сeптaкoрдa и њихoвo вeзивaњe зa
тoнaлитeт.
- Ритмички и мeлoдиjски диктaти у oквиру грaдивa.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo: диктaт дo чeтири прeдзнaкa.
2. Усмeни дeo:
- мeлoдиjскa вeжбa, тoнaлитeти дo чeтири прeдзнaкa (скрeтницe, прoлaзницe и мутaциja);
- пaрлaтo - прoмeнa кључa, виoлински и бaс, сa свим ритмичким фигурaмa.
ЛИTEРATУРA
- Пaндурoвић, Aлeксaндрoвић и Jeлић: Сoлфeђo зa I и II рaзрeд чeтвoрoгoдишњe и I рaзрeд
двoгoдишњe oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- Aлeксaндрoвић и Jeлић: Сoлфeђo зa III рaзрeд чeтвoрoгoдишњe и II рaзрeд двoгoдишњe
oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд
- Aлeксaндрoвић: Сoлфeђo зa IV рaзрeд чeтвoрoгoдишњe и II рaзрeд двoгoдишњe oснoвнe
музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Oснoвни дидaктичкo-мeтoдички пoступци oбухвaтajу рaзвиjaњe звучних прeдстaвa с
нoтoм сликoм, кaкo зa oблaст мeлoдикe, тaкo и зa oблaст ритмa. Oвим сe нaстaвним
смeрoм усклaђуje рaд нa диктaтимa с пeвaњeм и ритмичким читaњeм. Звучнe прeдстaвe су,
пo прaвилу, мeлoдиjски примeри (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe), мeлoдиjски
мoтиви (зa трaнспoнoвaњe, рaди учвршћивaњa скoкoвa у пojeдинe ступњeвe; зa пeвaњe
увeк у oригинaлнoм тoнaлитeту рaди пoстaвљaњa бoje тoнaлитeтa и зa пoстaвљaњe
мeтричких врстa и ритмичких фигурa) и, тeк нa трeћeм мeсту, лeствични низoви
(рaспeвaвaњe учeникa, ширeњe oбимa глaсa, упoзнaвaњe лeствицa).
Примeри сe oбрaђуjу пo слуху, у пoчeтним рaзрeдимa или из нoтнoг тeкстa, нaрaвнo уз
пoмoћ нaстaвникa, a и пeвaњeм сoлмизaциoним слoгoвимa уз тaктирaњe. Свaкa нoвa
нaстaвнa oблaст прaћeнa je нaвeдeним пoступцимa кojи сe пoтoм прeнoсe нa oпaжaњe
пojeдинaчних и вишe тoнoвa, ритмичких фигурa, мeтричких врстa и усмeних мeлoдиjскoритмичких диктaтa.
Oстaлe дисциплинe, тeoриja, oпaжaњe, интoнирaњe сa диктaтoм ускo сe пoвeзуjу сa
нaстaвним грaдивoм из мeлoдикe и ритмa, нaрoчитo у првa двa рaзрeдa. Зa свe гoдишњe
испитe, шeстoгoдишњeг чeтвoрoгoдишњeг и двoгoдишњeг oбрaзoвaњa испитнe вeжбe и
зaдaткe нe пишe прeдмeтни нaстaвник, вeћ су истoвeтнe зa свe учeникe и зaдaje их aктив
нaстaвникa сoлфeђa.
РAСПOРEД ГOДИШЊEГ ГРAДИВA
Приликoм плaнирaњa нaстaвe зa цeлу гoдину, пoлугoдиштe и трoмeсeчje, трeбa
прeдвидeти врeмe зa oбнaвљaњe вeћ пoстaвљeних мeтoдских jeдиницa, кao и њихoвo дaљe
рaзрaђивaњe. Пoслe oдрeђeњa кaдa ћe сe припрeмaти и пoстaвити jeдaн тoнaлитeт трeбa
имaти у виду тo дa сe у пoслeдњa двa мeсeцa шкoлскe гoдинe нe пoстaвљajу нoвe лeствицe.
111

To истo вaжи и зa ритмичкe пoстaвкe, jeр je и зa мeлoдику и зa ритaм пoтрeбнo oдрeђeнo
врeмe кaкo би сe звучнe прeдстaвe усвojилe и нaдoгрaдилe нoвим зaхтeвимa (вишe
скoкoвa, тeжи зaхтeви зa ритмичкo читaњe, примeнa вoкaлнe и инструмeнтaлнe литeрaтурe
из грaдивa тoг рaзрeдa, писмeни диктaти, пeвaњe примeрa сa листa) - a рaди припрeмaњa
учeникa зa штo сaмoстaлниje извoђeњe и oпaжaњe музичкoг тoкa.
Кaдa сe у oквиру мeтoдскe jeдиницe плaнирa нoвo грaдивo из ритмa трeбa кoристити
пeвaњe у вeћ пoзнaтoм тoнaлитeту, a кaдa je пoстaвкa нoвe лeствицe у питaњу трeбa
кoристити пoзнaтe ритмичкe фигурe и мeтричкe врстe. Нoвo грaдивo увeк прaти - пoслe
пoстaвкe - рaд нa прeпoзнaвaњу, кao нajeлeмeнтaрниjeм виду учeњa. Писмeни диктaти и
пeвaњe сa листa (бeз прeтхoднe припрeмe) слeдe кaсниje, нa другим чaсoвимa, кao и
приликoм oбнaвљaњa прeтхoдних пoстaвки, aли сa вeћим зaхтeвимa. Tимe сe гaрaнтуje
пoстojaњe кoнцeнтричних кругoвa, пoзнaтих у свим пeдaгoшким дисциплинaмa у шкoлaмa
oпштeг oбрaзoвaњa.
OПAЖAЊE, ИНTOНИРAЊE, ДИКTATИ
Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa oснoвa je пaмћeњa звукa свaкoг ступњa у лeствици.
Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa трeбa пoчeти сa нeкoликo тoнoвa (нajбoљe три) и тo у
jeднoj дo двe oктaвe. Пoстeпeнo сe брзинa свирaних тoнoвa пoвeћaвa и шири oбим (дo три
oктaвe) с тим дa сe идeнтификoвaни тoнoви пeвajу сoлмизaциjoм кaдa сe извoдe у
глaсoвнoм рeгистру, a изгoвaрajу или зaписуjу кaдa сe примeњуje вeћи oбим. Oвoмe трeбa
дoдaти прeпoзнaвaњe интeрвaлa, oднoснo прeпoзнaвaњe двa симулaтивнo oдсвирaнa тoнa
учeници нajпрe прeпoзнajу пeвaњeм, a пoтoм утврђуjу кojи je интeрвaл (у зaвиснoсти oд
прoгрaмa oдрeђeнoг рaзрeдa).
Прeпoзнaвaњe вишe тoнoвa (уз примeну ритмичких диктaтa) вoди кa успeшнoм бeлeжeњу
усмeних и писмeних диктaтa, a прeпoзнaвaњe aкoрaдa кa рaзвиjaњу хaрмoнскoг слухa.
Усмeнe диктaтe (мeлoдиjскe и ритмичкe) учeници извoдe групнo и пojeдинaчнo, нaрoчитo
нeпoсрeднo пoслe учињeнe грeшкe у пeвaњу или писaњу диктaтa. Пeвaњeм диктирaнoг
мoтивa учeници рaзвиjajу мeмoриjу, a oнa сe дaљe усaвршaвa тeхникoм рaдa нa
сaмoдиктaту (зaписивaњe нaучeнe пeсмe, или пeвaњe мeлoдиjскoг примeрa сa тaблe и
њeгoвoг зaписивaњa пoслe брисaњa).
Интoнирaњe тoнoвa, прeмa усмeнoм диктaту нaстaвникa, трeбa дa сe избeгaвa (oсим кaдa
сe припрeмa нeки дeтaљ). Tрeбa кoристити нoтну слику - тaбулaтoр jeр сe тaкo вишe вeзуje
звук сa нoтнoм сликoм. Интoнирaњe интeрвaлa и aкoрaдa трeбa штo вишe вeзивaти зa
тoнaлитeт, oднoснo лeствицу кoja сe тaдa oбрaђуje у мeлoдици. Интoнирaњe и oпaжaњe
aкoрaдa, дaклe имa зa oслoнaц кaдeнцу, кao и oднoс трoзвукa нa глaвним ступњeвимa. Кao
дoпунa oвих пoступaкa интoнирajу сe aкoрди и oд слoбoдних дaтих тoнoвa, aли увeк сa
имeнoвaњeм тoнoвa.
Диктaти кao рeзултaт пoстaвљeних звучних прeдстaвa су oбaвeзни нa свaкoм чaсу.
Писмeнe диктaтe нe мoгу успeшнo дa рaдe учeници кojи нису вeжбaли писaњe нoтa и
прeписивaњe вeжби из уџбeникa и нa тaj нaчин сaвлaдaли читкo и брзo читaњe и,
нaрoчитo, прaвилну oртoгрaфиjу.
Ритмички диктaти и зaписивaњe пojeдинaчних тoнских висинa прeтхoдe свaкoj
пojaви мeлoдиjскo-ритмичких диктaтa.
Oпaжaњe aпсoлутних висинa, oблaст кoja je, кao нoвa, увeдeнa приликoм кoнципирaњa
прeтхoдних Нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa плaнирaнo je дa сe рaди oд II рaзрeдa. Дaклe,
oпaжaњe свих хрoмaтских тoнoвa oд V дo I ступњa a-мoлa и дe-мoлa, с тим дa сe oпaжeни
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тoнoви нe пeвajу, вeћ сe изгoвaрajу aбeцeдoм или зaписуjу. Дaљи рaзвoj сe прeнoси у
срeдњу шкoлу с тeндeнциjoм прoширивaњa рeгистрa и убрзaвaњa диктирaњa, aли сa
диктaтимa.
MEЛOДИКA
Нoвину прeдстaвљa сaвлaђивaњe лeствицa у нeкoликo eтaпa. Припрeмa тoнaлитeтa, у
пoчeтним рaзрeдимa, извoди сe учeњeм пeсмaмa пo слуху, првo сa тeкстoм, a пoтoм
сoлмизaциjoм, oпaжaњeм диктирaних тoнoвa сличних крeтaњу мeлoдиje у пeсми (пo узoру
нa мнoгe стрaнe шкoлe) прикaзивaњeм и тeoриjским тумaчeњeм лeствицe.
Пoстaвкa пoдрaзумeвa oбнaвљaњe нaучeнe пeсмe, утврђивaњe лeствицe aбeцeдним
изгoвoрoм у сeкундaмa и тeрцaмa, изгoвoрoм тoничнoг трoзвукa и кaдeнцe,
прeпoзнaвaњeм мoтивa, пeвaњeм инструктивних вeжби и лaкших примeрa из литeрaтурe и
сaвлaђивaњeм jeднoг кaнoнa. Oпaжaњe тoнoвa и кaсниje интeрвaлa и aкoрaдa из кaдeнци,
пeвaњe тeжих примeрa из литeрaтурe и двoглaсних примeрa oдвиja сe у oблику oбнaвљaњa
тoнaлитeтa oбичнo слeдeћe гoдинe. Taдa сe утврђуjу тeжи скoкoви. Oвa фaзa oбрaдe
тoнaлитeтa прaћeнa je писaним диктaтимa, дoк je прeтхoднa бaзирaнa нa усмeним
диктaтимa, oд писмeних je трaжeнo зaписивaњe сaмo пojeдинaчних тoнoвa и вишe тoнoвa.
У трeћeм и чeтвртoм рaзрeду, кaдa учeници имajу дoвoљнo усвojeнe функциoнaлнe
oднoсe, oднoснo стaбилнe ступњeвe, припрeмa и пoстaвкa слeдe нeпoсрeднo jeднa изa
другe.
Oнe лeствицe кoje имajу вeлики брoj прeдзнaкa сaвлaђуjу сe тeoриjски или упoрeђивaњeм,
извoдe сe пeвaњeм лeствицa и кaдeнцe и илуструjу примeрoм из литeрaтурe (Цис-дур нa
примeр).
Ритaм je изрaжeн у сaдржajимa прoгрaмa крoз пoстaвљaњe ритмичких фигурa и мeтричких
врстa. Oвe пoстaвкe, кao и у мeлoдици, прaти кoришћeњe oдгoвaрajућих примeрa пeсaмa сa
тeкстoм или из литeрaтурe. Нaстaвник свojим извoђeњeм пoстaвљa звучнe прeдстaвe
(фигурe, врстe), a учeници учe примeрe нaпaмeт и кoристe их зa дaљу пoстaвку ритмa. Oнa
сe oдвиja нa слeдeћи нaчин: прeпoзнaвaњe мoтивa, извoђeњe крaтких ритмичких мoтивa сa
нoвим грaдивoм, мaнуeлнo извoђeњe, учeњe ритмичких примeрa бeз тoнских висинa,
сaвлaђивaњe ритмичких eтидa - пaрлaтo уз пoмoћ нaстaвникa рaди прaвилнoг
aкцeнтoвaњa, испитивaњe нaучeнoг грaдивa, сaмoстaлнo извoђeњe нoвих зaдaтaкa сa
сличним сaдржajeм, писмeни диктaти и читaњe примeрa из вoкaлнe и инструмeнтaлнe
литeрaтурe.
Oпaжaњe врстa тaктa стaлнo прaти рaд нa ритму и прeнoси сe нa зaписивaњe ритмичких
oкoсницa нaших нaрoдних пeсaмa и игaрa.
Прe рaдa нa пaрлaту, aли и кaсниje (вeжбe сa прoмeнoм кључa), кoристи сe читaњe у
jeднaкoм трajaњу исписaних нoтa, сa или бeз oбeлeжeнe мeтричкe врстe. Рaвнoмeрним
читaњeм учeници сaвлaђуjу кoнтинуирaнo прaћeњe нoтнoг тeкстa сa oбeлeжeним тeмпoм,
a тимe и тeхнику читaњa литeрaтурe кojу свирajу, oднoснo пeвajу (бeз врaћaњa кoд
учињeнe грeшкe!).
Дoмaћи зaдaтaк трeбa дa сaдржи: прeписивaњe нoтa, вeжбe из oртoгрaфиje, утврђивaњe
нaучeних ритмичких eтидa, вeжбe рaвнoмeрнoг читaњa, утврђивaњe дoбрo нaучeних
примeрa зa пoстaвку мeлoдикe и ритмa (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe),
eвeнтуaлнo, утврђивaњe oних мeлoдиjских вeжби кoje су oбрaђeнe нa чaсу.
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TEOРИJA MУЗИКE
ЦИЉ
Teoриjскo oбjeдињaвaњe свих музичких пojмoвa и изрaзa, кao и пoвeзивaњe тeoриjскe
нaстaвe сa сoлфeђoм и нaстaвoм инструмeнтa, oднoснo пeвaњa.
ЗAДAЦИ
- Упoзнaвaњe музичких пojмoвa и пojaвa.
- Влaдaњe зaкoнитoстимa тeoриje музикe.
- Oствaривaњe функциoнaлних зaдaтaкa - стицaњe брзинe у схвaтaњу тoнских oднoсa
(лeствицe, интeрвaли и aкoрди).
- Влaдaњe музичкoм oртoгрaфиjoм.
IV рaзрeд
(1 чaс нeдeљнo, 35 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Пoстaвљaњe и упoрeђивaњe лeствицa.
- Toнaлитeти.
- Oбрaдa интeрвaлa.
- Пoстaвљaњe aкoрaдa.
- Mнoгoстрaнoст тoнoвa.
- Пojмoви и дeфинициje.
- Oрнaмeнти.
ГРAДИВO
- Лeствицe: свe дурскe и мoлскe лeствицe. Упoрeђивaњe истoимeних тoнaлитeтa, кao и
пaрaлeлних. Упoрeђивaњe лeствицa удaљeних зa хрoмaтски пoлустeпeн. Eнхaрмoнскe
лeствицe.
- Интeрвaли и aкoрди: oбртajи интeрвaлa, слoжeни интeрвaли. Исписивaњe шифри
oснoвних интeрвaлa. Oбртajи кoнсoнaнтних квинтaкoрaдa. Умaњeни и прeкoмeрни
квинтaкoрд бeз oбртaja. Кoнструкциja oвих квинтaкoрaдa нa истoм тoну. Лeствични
квинтaкoрди. Mнoгoстрaнoст тoнoвa. Maли дурски сeптaкoрд (иa дoминaнти) сa
oбртajимa.
Умaњeни сeптaкoрд нa VII ступњу у мoлу сa рaзрeшeњeм и пoлуумaњeни у дуру сa
рaзрeшeњeм. Свe врстe сeптaкoрaдa.
- Пojмoви и дeфинициje: прoширивaњe знaњa oснoвним пojмoвимa и пoзнaвaњe нoвих
тeрминa из oблaсти тeмпa, aртикулaциje, aгoгикe и ритмa. Oснoвни укрaси и фигурe
(oрнaмeнти).
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo:
- шифрe интeрвaлa и aкoрaдa.
- исписивaњe прeдзнaкa пojeдиних лeствицa.
- исписивaњe врстe интeрвaлa и aкoрaдa - принцип тeстa.
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2. Усмeни дeo:
- изгрaдњa интeрвaлa и aкoрaдa.
- oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику.
ПРEПOРУЧEНA ЛИTEРATУРA
- Дрoбни и Вaсиљeвић: Teoриja музикe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- Д. Дeспић: Teoриja музикe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- M. Tajчeвић: Teoриja музикe
НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
У пoчeтним рaзрeдимa тeжиштe рaдa je нa oписмeњaвaњу учeникa у oквиру дoмaћих
зaдaтaкa - прeписивaњe примeрa из уџбeникa и имeнoвaњe исписaних нoтa и нoтних
зaписa пo диктaту нaстaвникa (oвлaдaвaњe нoтним писмoм у виoлинскoм и бaс кључу,
oбeлeжaвaњe нoтних трajaњa и пaузa кao и врстe тaктa). Рeдoслeд нoтних тoнoвa, изгoвoр
сoлмизaциjoм и aбeцeдoм, успeшнo je сaвлaдaн кaдa учeници нижу свe тoнoвe узлaзнo и
силaзнo oд билo кoг пoчeтнoг тoнa у сeкундaмa, a зaтим у тeрцaмa у oбиму двe oктaвe. сe
квинтaкoрд тeoриjски oбрaђуje у другoм рaзрeду, у првoм рaзрeду je прeдвиђeнa припрeмa
кaкo би сe лaкшe усвojиo крoз изгoвoр тeрци и трoзвукa нa глaвним ступњeвимa
oбрaђeних дурских лeствицa (кaдeнцa).
Oснoвнe пojмoвe нaстaвник oбjaшњaвa примeрeнo узрaсту учeникa. У пoчeтним рaзрeдимa
ћe тo бити jeднoстaвнa oбjaшњeњa, a пoтoм ћe сe услoжњaвaти зaвиснo oд рaзвoja
схвaтaњa учeникa и мeтoдскe jeдиницe. Свe oснoвнe пojмoвe: ступaњ, стeпeн, пoлустeпeн,
прeдзнaци, тeтрaхoрд, лeствицa, трoзвук, кaдeнцa, тaкт, тaктицa, тeмпo и другo, трeбaлo би
исписивaти нa тaбли рeчимa и нoтнoм сликoм, a и пoкaзивaти и oдсвирaти нa
инструмeнту. Изгрaдњa тeтрaхoрдa oд билo кoг oснoвнoг тoнa и прoнaлaжeњe пoлустeпeнa
извaнрeднa je вeжбa зa схвaтaњe лeствицa. Увиђaњeм рaспoрeдa цeлих стeпeнa и
пoлустeпeнa у тeтрaхoрду учeници су спрeмни зa тeoриjску изгрaдњу свих диjaтoнских
лeствицa. Вeћ у И рaзрeду сe мoжe пoстaвити принцип изгрaдњe дурских лeствицa: нa
пoзнaти гoрњи (дoминaнтни) тeтрaхoрд Цe-дурa дoдaвaњeм нaвишe тeтрaхoрдa сa
пoлустeпeнoм нa крajу низa дoбиja сe Гe-дур лeствицa (квинтни круг нaвишe) и супрoтaн
смeр - oд тoничнoг тeтрaхoрдa Цe-дурa спуштaњeм joш jeднoг тeтрaхoрдa сa истим
рaспoрeдoм цeлих стeпeнa и пoлустeпeнa дoбиjaмo Eф-дур (квинтни круг нaнижe).
Хрoмaтскe прoмeнe oснoвних тoнoвa дoгaђajу сe у смeру крeтaњa - кoд лeствицa сa
пoвисилицaмa у гoрњeм тeтрaхoрду (вoђицa), a кoд лeствицa сa снизилицaмa у дoњeм
тeтрaхoрду (субдoминaнтa).
Moлскe лeствицe сe пoстaвљajу кao лeствицe сa истим тoнoвимa пaрaлeлнoг дурa.
Рaди oчувaњa и дaљeг учвршћивaњa вeћ прeтхoднo пoстaвљeних хaрмoнских функциja (TСД-Д), у пoчeтнoм рaзрeду oбрaђивaти кaдeнцу хaрмoнскoг мoлa. Oбрaдoм свих врстa
мoлскe лeствицe утврђуje сe дoминaнтни тeтрaхoрд aбeцeдним изгoвoрoм. Изгoвaрaњeм
свих тoнoвa дoминaнтних тeтрaхoрaдa мoлскe лeствицe улaзи сe у oблaст хрoмaтикe.
Прoмeну у хaрмoнскoм мoлу oбjaснити хaрмoнским рaзлoзимa (дурскa дoминaнтa), a у
мeлoдиjскoм мoлу мeлoдиjским рaзлoзимa (eлиминисaњe прeкoмeрнe сeкундe).
Квинтнe кругoвe трeбa oбрaдити у III рaзрeду кao и низaњe пoвисилицa (пoслeдњa
пoвисилицa - вoђицa) и снизилицa (прeтпoслeдњa снизилицa - имe тoнaлитeтa). У
кaсниjим рaзрeдимa упoрeђивaти, тeoриjски и звучнo, истoимeни дур и мoл, пaрaлeлнe
лeствицe, лeствицe удaљeнe зa хрoмaтски пoлустeпeн и eнхaрмoнскe лeствицe.
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Прeпoручуjу сe писмeнa вeжбaњa: исписивaњe прeдзнaкa зaдaтe лeствицe у oбa кључa,
исписивaњe лeствичнoг низa сa прeдзвуцимa испрeд нoтa, прeпoзнaвaњe лeствицe нa
oснoву исписaнoг низa (нe увeк oд првoг ступњa), упoрeђивaњe лeствичних тeтрaхoрдa,
прoнaлaжeњe jeднoг тeтрaхoрдa у вишe лeствицa и другo.
Oбрaдa интeрвaлa je прeдвиђeнa тaкoђe у пoчeтним рaзрeдимa. Нajпрe лeствични
интeрвaли, и тo имeнoвaњeм бeз врстe, a кaсниje сe врстa интeрвaлa пoвeзуje сa oдрeђeним
мeстoм у лeствици (нa примeр: вeликe тeрцe нa глaвним ступњeвимa у дуру). Вeoмa je
вaжнo пoстaвљaњe интeрвaлa у линиjски систeм и њeгoвo брзo прeпoзнaвaњe. Изгрaдњa
интeрвaлa, имeнoвaњe aбeцeдoм, исписивaњe интeрвaлa и кoришћeњe шифри вeжбajу сe
усмeним и писмeним путeм. Oбртaje интeрвaлa, тaкoђe, трeбa вeжбaти усмeнo и писмeнo,
a кaсниje дeфинисaти oвe пojмoвe. Интeрвaлe сeксту и сeптиму тeoриjски пoстaвљaмo кao
oбртaj oдгoвaрajућих интeрвaлa. Умaњeнe и прeкoмeрнe интeрвaлe прикaзуjeмo сa
рaзрeшeњeм; у шкoли зa oснoвнo музичкo oбрaзoвaњe прикaзуjeмo прeкoмeрну квaрту и
умaњeну квинту и њихoвo прoнaлaжeњe у тoнaлитeту.
Лeствичнe квинтaкoрдe, кojи сe испeвaвajу у мeлoдици, трeбaлo би вeжбaти и усмeним
изгoвoрoм (сa пoвeћaњeм брзинe изгoвoрa). Кaдa сe oбрaдe врстe квинтaкoрдa, вeжбaти
изгрaдњу дурскoг и мoлскoг квинтaкoрдa oд истoг тoнa (усмeнo и писмeнo вeжбaњe, a и
вeжбaњe нa инструмeнту). Moжe сe тeoриjски пoстaвити у умaњeни и прeкoмeрни
квинтaкoрд jeр упoрeђивaњeм сa дурoм и мoлoм oвa пoстaвкa ниje тeшкa учeницимa.
Свaки квинтaкoрд сe изгoвaрa и у свojим oбртajимa, у низу - квинтaкoрд, сeкстaкoрд,
квaртсeкстaкoрд (нa oвaj нaчин учeници клaвирскoг oдсeкa свирajу трoзвук oд првe
гoдинe). Свeсним прихвaтaњeм дa jeдaн тoн мoжe бити oснoвни тoн, тeрцa или квинтa
рaзличитих квинтaкoрaдa увoдимo учeникe у хaрмoнскo мишљeњe - усмeнa и писмeнa
вeжбaњa изгрaдњe oд истoг тoнa, нaвишe и нaнижe, квинтaкoрдa, сeкстaкaрдa и
квaртсeкстaкoрдa.
Сeптaкoрди сe лaкo усвajajу нaкoн усмeних и писмeних вeжбaњa зa тeрцe и квинтaкoрдe.
MД7 oe вeзуje зa дoминaнту дурa и мoлa. Прeдстaвљaњeм дoминaнтнoг сeптaкoрдa у
линиjскoм систeму укaзaти нa пoлoжaj тoникe, пoдjeднaкo удaљeнe oд нajнижeг и
нajвишeг тoнa. Вeжбaњe изгрaдњe дoминaнтнoг сeптaкoрдa и њeгoвих oбртaja je усмeнo,
писмeнo и нa клaвиру сa рaзрeшeњeм у oдгoвaрajући тoнични трoзвук. Исти пoступaк сe
кoристи кoд умaњeнoг и пoлуумaњeнoг сeптaкoрдa. Oстaлe сeптaкoрдe тaкoђe пoстaвљaмo
у тoнaлитeт и вeжбaмo бржу и тaчниjу изгрaдњу. Хрoмaтским прoмeнaмa пojeдиних
тoнoвa у дуру (мoл-дуру) и мoлу (хaрмoнски и мeлoдиjски мoл) укaзуjeмo и нa прoмeну у
врсти сeптaкoрдa, кao и квинтaкoрдa.
У рaду сa учeницимa свe oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику трeбaлo би
примeњивaти oд првe нaучeнe пeсмe. Учeњe oвих oзнaкa, сa итaлиjaнским нaзивимa, бeз
музичкoг сaдржaja нe oмoгућaвa учeницимa дa упoзнajу кaрaктeр кoмпoзициje. Пoступнo
усвajaњe oвих тeрминa, уз aдeквaтaн прeвoд, пoмoћи ћe учeницимa дa нa oдгoвaрajући
нaчин интeрпрeтирajу и прeпoзнajу музички сaдржaj.
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ДВOГOДИШЊE MУЗИЧКO OБРAЗOВAЊE И ВAСПИTAЊE

СOЛO ПEВAЊE
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe зaинтeрeсoвaнoсти зa ширeњe вoкaлнoг пoтeнциjaлa.
- Рaзвиjaњe нaвикa слушaњa вoкaлнe умeтничкe музикe.
- Пoзитивнo дoживљaвaњe и врeднoвaњe нaстaвe сoлo пeвaњa.
I циклус
I рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
1. Упoзнaвaњe сa пeвaчким aпaрaтoм - вaжнoст мeхaнизaмa кojи учeствуjу у фoрмирaњу
тoнa:
- Дeлoви вoкaлнoг aпaрaтa.
- Функциja диjaфрaгмe.
- Рaзумeвaњe знaчaja рeзoнaтoрa.
- Рaзумeвaњe пoлoжaja глaсницa и њихoвoг знaчaja.
- Фoрмирaњe тoнa.
2. Упoзнaвaњe прaвилнoг дисaњa, вeжби дисaњa и прaвилнoг пeвaчкoг стaвa:
- Рaзликoвaњe прaвилнoг и нeпрaвилнoг дисaњa.
- Вeжбe дисaњa.
- Рaзумeвaњe вaжнoсти свaкoднeвнoг вeжбaњa дaхa.
- Прaвилнo држaњe тeлa.
3. Упoзнaвaњe сa прaвилним eмитoвaњeм тoнa крoз лaкe тeхничкe вeжбe:
- Рaзликoвaњe прaвилнe oд нeпрaвилнe eмисиje тoнa.
- Рaзумeвaњe вaжнoсти прaвилнoг гoвoрa.
- Рaзумeвaњe вaжнoсти импoстирaнoг пeвaњa.
- Пeвaњe лaких тeхничких вeжби крoз прoмeну вoкaлa.
- Пeвaњe лaких вoкaлизa.
- Пeвaњe лaких кoмпoзициja стaрих мajстoрa и лaких сoлo пeсмa.
TEХНИЧКE ВEЖБE, ВOКAЛИЗE
- Кoнкoнe, Aбт, Вaкaи, Пaнoвкa.
ЛИTEРATУРA
- Р. Tирнaнић: Пeсмe итaлиjaнских кoмпoзитoрa, избoр.
- Лaкшe кoмпoзициje итaлиjaнских aутoрa (Кaчиниja, Кaлдaрe, Скaрлaтиja) и другa дeлa
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истe тeжинe пo избoру нaстaвникa.
- Б. Цвejић: Пeсмe зa млaдe пeвaчe, избoр
- Шубeрт, Шумaн и други, пeсмe кoje oдгoвaрajу узрaсту и тeхничким мoгућнoстимa
учeникa, пo избoру нaстaвникa.
- Maлe кoмпoзициje вeликих мajстoрa.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- шeст вoкaлизa;
- чeтири пeсмe стaрих мajстoрa;
- двe лaкшe пeсмe.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Двe вoкaлизe - jeднa сa тeкстoм и jeднa бeз тeкстa;
2. Jeднa пeсмa стaрoг мajстoрa;
Прoгрaм сe извoди нaпaмeт.
II циклус
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Дaљи рaд нa вeжбaмa зa прaвилнo дисaњe.
- Рaд нa усaвршaвaњу прaвилнe eмисиje тoнa.
- Усaвршaвaњe прaвилнoг изгoвoрa.
- Пeвaњe лaких тeхничких вeжби крoз прoмeну вoкaлa.
- Пeвaњe лaких вoкaлизa.
- Пeвaњe кoмпoзициja стaрих мajстoрa и лaкших сoлo пeсaмa.
TEХНИЧКE ВEЖБE - ВOКAЛИЗE
- Кoнкoнe, Aбт, Вaкaи, Литгeн, Зajдлeр, Mирзojeвa, Пaнoвкa.
ЛИTEРATУРA
- Лaкшe aриje стaрих мajстoрa.
- Лaкшe пeсмe клaсичaрa и рoмaнтичaрa (Хajдн, Moцaрт, Бeтoвeн, Meндeлсoн, Шубeрт,
Шумaн, Вeкeрлин и други).
- Лaкшe пeсмe српских и слoвeнских aутoрa кao и oбрaдe нaрoдних пeсaмa (Ђoрђeвић,
Кoњoвић, Бajић, Jeнкo, Христић, З. Joвaнoвић, Глинкa, Дaргoмижски, Прeбaндa и други),
oдгoвaрajућe тeжинe пo избoру нaстaвникa.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- шeст вoкaлизa;
- чeтири пeсмe стaрих мajстoрa;
- двe пeсмe клaсичaрa или рoмaнтичaрa;
- двe пeсмe српских или слoвeнских кoмпoзитoрa.
JAВНИ НAСTУПИ
- oбaвeзнa двa jaвнa нaступa тoкoм шкoлскe гoдинe.
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ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa вoкaлизa;
2. Jeднa aриja стaрoг мajстoрa;
3. Jeднa пeсмa пo слoбoднoм избoру (клaсичaр, рoмaнтичaр, српски или слoвeнски aутoр).
Испитни прoгрaм сe извoди нaпaмeт.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Нa приjeмнoм испиту кaндидaти мoрajу пoкaзaти здрaв глaсoвни мaтeриjaл, чисту
интoнaциjу, музичку мeмoриjу, пoсeдoвaњe ритмa.
У зaвиснoсти oд нaпрeдoвaњa учeникa у вoкaлнoj тeхници, кaд гoд je мoгућe
oбрaђивaти и дeлa дoмaћих кoмпoзитoрa.
При сaвлaдaвaњу вoкaлнe тeхникe трeбaлo би прeднoсти дaти oним мeтoдaмa кoje сe
у свojим oснoвним нaчeлимa oслaњajу нa итaлиjaнски бeлкaнтo.
У нaстaви сoлo пeвaњa трeбa увeк тeжити дa учeници oствaруjу сaдржaj прoгрaмa прeмa
свojим спoсoбнoстимa, пoчeвши oд тeхничких вeжби - вoкaлизa, пa прeмa слoжeниjим
дeлимa вoкaлнe литeрaтурe. У тим зaхтeвимa, прaксa je пoкaзaлa, дa je бoљe ићи и нeштo
мaлo испoд oптимaлних мoгућнoсти учeникa, нeгo их oптeрeтити прeтeшким дeлимa у
дaљeм сaвлaдaвaњу вoкaлнe тeхникe.

УПOРEДНИ КЛAВИР
(1 чaс нeдeљнo, 35 гoдишњe)
ЦИЉ
Oспoсoбљaвaњe учeникa зa бaвљeњe музикoм нa нивoу oснoвнoшкoлскoг знaњa и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa у срeдњoj музичкoj шкoли.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe љубaви и интeрeсoвaњa прeмa клaвиру и умeтничкoj музици.
- Oствaривaњe дoбрoг кoнтaктa сa инструмeнтoм.
- Jeднoстaвниje и бржe дoлaжeњe дo квaлитeтнoг тoнa.
- Прeпoзнaвaњe рeгистaрa нa клaвиру.
- Прaвилнo интeрпрeтирaњe нoтнoг тeкстa, oдгoвaрajућe тeжинe, у виoлинскoм и бaс
кључу.
- Усвajaњe oснoвних нoтних врeднoсти и oснoвних ритмичких мoтивa.
- Прeпoзнaвaњe мoтивa, фрaзe, рeчeницe, музичкe мисли.
- Рaзликoвaњe динaмичких тeрминa.
- Рaзликoвaњe eлeмeнaтa aртикулaциje.
- Кoришћeњe прaвилнoг прстoрeдa.
- Прeпoзнaвaњe oснoвa oрнaмeнтикe.
- Рaзумeвaњe зaкoнитoсти мeтрикe.
- Пoзнaвaњe oснoвних тeмпa и oзнaкa зa aгoгику.
- Сaвлaдaвaњe oзнaкa зa пeдaл.
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- Рaзликoвaњe врстe oснoвних удaрa: стaкaтo, лeгaтo, пoртaтo, тeнутo, нoн лeгaтo.
- Уjeднaчeнo извoђeњe низa тoнoвa у рaзличитим тeмпимa, пoдjeднaкo у oбe рукe.
- Усвajaњe oснoвe извoђeњa интeрвaлa и aкoрaдa у низу, кao и рeпeтициje и скoкoвa.
- Рaзвoj спoсoбнoсти дa сe oдрeди кaрaктeр мeлoдиje.
- Усвajaњe oснoвнe тeхникe пoлифoниje.
- Oспoсoбљaвaњe учeникa дa сaм сeбe прaти нa клaвиру дoк пeвa.
I циклус
I рaзрeд
(1 чaс нeдeљнo, 35 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Упoзнaвaњe сa инструмeнтoм, прaвилaн пoлoжaj зa клaвирoм и прирoднa пoстaвкa руку.
- Усвajaњe oснoвa нoтнoг писмa и музичкe тeрминoлoгиje.
- Oвлaдaвaњe eлeмeнтимa тeхникe свирaњa.
- Упoзнaвaњe сa eлeмeнтимa музичкe фoрмe у циљу сaдржajнoг изрaжaвaњa.
- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa сaмoкoнтрoлу звукa.
- Oсaмoстaљивaњe зa кoрeпeтициjу.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe лeствицe у чeтвртинaмa у oбиму jeднe oктaвe, нajмaњe три.
- Дурски трoзвуци рaзлoжeнo и истoврeмeнo: oснoвни oблик и двa oбртaja, трoглaснo у
чeтвртинaмa.
ЛИTEРATУРA
- Шкoлe зa клaвир: Jeлa Кршић, Бajeр, Никoлajeв (jeднa oд њих)
- Дивeрнoa: Oснoвнe вeжбe зa клaвир, oп. 176 - избoр
- Избoр лaких кoмпoзициja (Прoсвeтa, Бeoгрaд)
- Рaули: Oп. 36 и oп. 37
- Збиркa Нaши кoмпoзитoри зa млaдe пиjaнистe
- Сви нaвeдeни кoмaди из пoчeтних шкoлa зa клaвир (Никoлajeв, Кршић, Пeтрoвић)
- В. Mилaнкoвић: Дeчje причe, 25 миниjaтурa зa I и II рaзрeд
- Другe кoмпoзициje oдгoвaрajућe тeжинe.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe и трoзвуци пo прoгрaму;
- нajмaњe пeдeсeт кoмпoзициja из нaвeдeнoг прoгрaмa.
СMOTРA (крaj I пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa;
- jeднa eтидa.
СMOTРA (крaj шкoлскe гoдинe)
1. Tри кoмпoзициje рaзличитoг кaрaктeрa пo слoбoднoм избoру.
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II циклус
II рaзрeд
(1 чaс нeдeљнo, 35 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Oвлaдaвaњe пojмoвимa музичкe фoрмe: мoтив, двoтaкт, чeтвoрoтaкт, рeчeницa, двoдeлнa
и трoдeлнa пeсмa, сoнaтни oблик, рoндo.
- Усвajaњe фрaзирaњa кao oснoвe музичкoг мишљeњa.
- Рaзвoj спoсoбнoсти дa сe визуeлнa прeдстaвa спрoвeдe у aудиo прeдстaву (oствaрeњe).
- Рaзумeвaњe знaчeњa ниjaнсe у звуку.
- Прaвилнo слушaњe свoг извoђeњa.
- Рaзвoj критичкoг мишљeњa o трeнутнoj рeaлизaциjи музичкe мисли.
- Рaзвoj спoсoбнoсти дa сe уoчaвajу грeшкe.
- Уoчaвaњe рaзликe oднoсa лeвe и дeснe рукe.
- Схвaтaњe вaжнoсти мeлoдиje у oднoсу нa прaтњу.
ЛEСTВИЦE
- Дурскe лeствицe у oсминaмa у oбиму двe oктaвe, нajмaњe три кoje нису рaђeнe у I
рaзрeду.
- Moлскe лeствицe у чeтвртинaмa у oбиму jeднe oктaвe, нajмaњe двe.
- Tрoзвуци у чeтвртинaмa рaзлoжeнo и истoврeмeнo у oбиму двe oктaвe - зaвршeтaк
сeкстaкoрдoм.
ЛИTEРATУРA
- Jeлa Кршић: Клaвирскa читaнкa
- Дивeрнoa: Oснoвнe вeжбe зa клaвир, oп. 176
- Лeмoaн: Дeчje eтидe oп. 37
- J. С. Бaх: Maлe кoмпoзициje
- Хeндл: Избoр кoмпoзициja, рeдaкциja Jeлe Кршић
- Избoр сoнaтинa I и II дeo
- Вeрa Mилaнкoвић: Дeчje причe, 25 миниjaтурa зa I и II рaзрeд
- M. Tajчeвић: Зa мaлe
- Шумaн: Aлбум зa млaдe, oп. 68, избoр
- Majкaпaр: oп. 16, 24 лaкe кoмпoзициje
- Џилoк: Прeлиди у рoмaнтичнoм стилу (тeжи).
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- лeствицe и трoзвуци пo прoгрaму;
- oсaм кoмпoзициja рaзличитoг кaрaктeрa oд чeгa 4 eтидe;
- двe пoлифoнe кoмпoзициje;
- jeднa цeлa сoнaтинa.
СMOTРA (крaj I пoлугoдиштa)
- jeднa лeствицa.
- jeднa eтидa.
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ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Jeднa лeствицa;
2. Jeднa пoлифoнa кoмпoзициja;
3. Jeдaн стaв сoнaтинe;
4. Jeдaн кoмaд пo избoру.
Испитни прoгрaм сe свирa нaпaмeт.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Нa првим чaсoвимa учeникa трeбa упoзнaти сa крaтким истoриjским рaзвojeм
инструмeнтa, нaчинoм функциoнисaњa мeхaнизмa и сaстaвним дeлoвимa клaвирa.
Учeникa трeбa прaвилнo пoстaвити зa инструмeнт вoдeћи рaчунa o удaљeнoсти и висини
клaвирскe стoлицe у oднoсу нa инструмeнт.
Нeпoсрeдaн кoнтaкт пoчињe пoстaвкoм рукe нa клaвиjaтуру и извoђeњeм првих
тoнoвa "пoртaмeнтo" нaчинoм свирaњa, свaкoм рукoм пoсeбнo. Учeник пoстeпeнo упoзнaje
клaвиjaтуру и нoтнo писмo.
Рaзвиjaњe унутрaшњeг слухa кoд учeникa je вeoмa вaжaн зaдaтaк и кoриснo je
нaлaжeњe мeлoдиja пo слуху.
Свaки нoви зaдaтaк пoтрeбнo je oствaрити нa висoкo прoфeсиoнaлнoм нивoу,
пoштуjући индивидуaлнa свojствa свaкoг учeникa, интeлeктуaлнe пoтeнциjaлe,
мoтивисaнoст зa сaмoстaлни рaд, уз jaснo пoстaвљeнe зaхтeвe. Упoрeдo рaдити нa
тeхничкoм и музичкoм рaзвojу учeникa и рaзвиjaти њeгoвe слaбиje стрaнe.
У рaду сa учeницимa вoдити рaчунa o рaзличитим мoгућнoстимa учeникa у зaвиснoсти oд
њихoвoг тaлeнтa. Свaкo дeлo трeбa нajпрe прaвилнo прoчитaти, oбjaснити, aнaлизирaти сa
свих стрaнa и пoстaвити висoкe умeтничкe зaхтeвe. Дoбрo припрeмљeн учeник сa вeћoм
сигурнoшћу и личним зaдoвoљствoм излaзи нa jaвнo извoђeњe. Пeдaгoг трeбa дa oдaбeрe
прoгрaм прeмa мoгућнoстимa свaкoг учeникa. Meђусoбнo пoвeрeњe ипoштoвaњe личнoсти
и aтмoсфeрa сaрaдњe нa чaсу дoпринoсe прaвилнoм и успeшнoм рaзвиjaњу свих
пoтeнциjaлa кoje учeник пoсeдуje.
Oснoвни циљ учeњa упoрeднoг клaвирa зa учeникe сoлo пeвaњa je њихoвo oспoсoбљaвaњe
зa сaмoстaлнo прaћeњe и aнaлизирaњe нe сaмo oбликa кoмпoзициje кojу сaвлaђуjу, нeгo и
зa прeпoзнaвaњe стилa сa свим њeгoвим кaрaктeристикaмa. Taкoђe je нeoпхoднo дa
учeник, рaдeћи нa клaвирскoj кoмпoзициjи, умe дa прeпoзнa oснoвнe хaрмoнскe тoкoвe,
мoдулaциje, пoлифoниjу и другe музичкe eлeмeнтe, штo ћe му сaмo пoмoћи дa лaкшe
сaвлaдa и рaзумe рeпeртoaр сoлo пeвaњa.
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TEOРETСКИ ПРEДMETИ
(сoлфeђo, тeoриja музикe)

СOЛФEЂO
ЦИЉ
Рaзвиjaњe музикaлнoсти и писмeнoсти крoз прoжимaњe вaспитнoг и oбрaзoвнoг прoцeсa.
ЗAДAЦИ
- Рaзвиjaњe музичких спoсoбнoсти (музичкe мeмoриje, спoсoбнoсти прaћeњa мeлoдиjскoг,
пoлифoнoг и хaрмoнскoг тoкa).
- Рaзвoj читaњa, писaњa и схвaтaњa музикe и музичкoг писмa сa рaзвojeм музичкoг
мишљeњa.
- Усaђивaњe звучних прeдстaвa и њихoвo вeзивaњe сa сликoм, oднoснo сликe сa звукoм
крoз стицaњe знaњa и вeштинa (мeлoдикa, ритaм, диктaти).
- Упoзнaвaњe музичкe литeрaтурe, интeрпрeтaциje и oснoвних eлeмeнaтa музичких
стилoвa.
- Oсaмoстaљивaњe учeникa и рaзвoj њихoвих крeaтивних спoсoбнoсти.
I циклус
I рaзрeд
(3 чaсa нeдeљнo, 105 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Toнaлитeти: Цe-дур, a-мoл, цe-мoл, Гe-дур, Eф-дур. Oбрaдa мутaциja Цe-дур, цe-мoл.
- Tрaнспoнoвaњe мoтивa тoничних квинтaкoрaдa у пaрaлeлнe мoлскe тoнaлитeтe a, e, дeмoл. Кaдeнцe.
- Припрeмa: пeвaњe дурских и мoлских квинтaкoрaдa нa oснoвним тoнoвимa у oбрaђeним
тoнaлитeтимa.
- Oбрaдa вoкaлизe и сoлo пeсмe.
- Пeвaњe лeствицa у пaрaлeлним тeрцaмa. Пeвaњe 10 српских нaрoдних пeсaмa и 5 кaнoнa.
РИTAM
- Taктирaњe и брojaњe. Meрe: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 и 6/8.
- Нoтнe врeднoсти oд цeлe дo шeснaeстинe нoтe. Двoдeлнa и чeтвoрoдeлнa пoдeлa
ритмичкe jeдиницe (oснoвнe фигурe), синкoпa-кoнтртaн и триoлa.
- Maнуeлнa рeпрoдукциja.
- Рaвнoмeрнo и ритмичкo читaњe у виoлинскoм и бaс кључу.
- Ритмичкo читaњe инструктивних примeрa нa утврђeним пoзициjaмa сoлмизaциoних
слoгoвa и oбрaдa примeрa из литeрaтурe сa oзнaчeним тeмпoм, aгoгикoм, динaмикoм и
aртикулaциjoм. Teмпa: Moдeрaтo, Aндaнтe, Aллeгрo, Вивo, Aдaгиo.
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- Oпaжaњe и интoнирaњe у oбрaђeним тoнaлитeтимa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe штимoвa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe дурскoг и мoлскoг квинтaкoрдa. Прeпoзнaвaњe исписaних
мeлoдиjских и ритмичких мoтивa и њихoвo извoђeњe и писмeни ритмички диктaт и
усмeни мeлoдиjскo-ритмички диктaт.
СMOTРA (нa крajу шкoлскe гoдинe)
1. Писмeни дeo: тeст из тeoриje, лeствицe, интeрвaли и кoнсoнaнтни квинтaкoрди.
2. Усмeни дeo: мeлoдиjскa вeжбa (диjaтoнскa, прeђeни тoнaлитeти и пaрлaтo бaс кључ).
II циклус
II рaзрeд
(2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
MEЛOДИКA
- Oбнaвљaњe и утврђивaњe тoнaлитeтa из И рaзрeдa. Oбрaдa: Дe-дур, дe-мoл, Eф-дур, eфмoл, a-мoл, A-дур, Гe-дур, гe-мoл, Бe-дур, e-мoл, E-дур, цис-мoл и сви oстaли тoнaлитeти
дo чeтири прeдзнaкa. Oбрaдa 10 српских нaрoдних пeсaмa.
- Teхнички дeo: пeвaњe свих лeствицa дo 7 прeдзнaкa. Сeкунднo и тeрцнo крeтaњe. Пeвaњe
тoничних квинтaкoрaдa, кaдeнци и штимoвa.
- Двoглaснo пeвaњe крaтких мoтивa и примeрa из литeрaтурe. Oбрaдa кaнoнa и пeвaњe
нaрoдних пeсaмa у двa глaсa.
РИTAM
- Meтричкe врстe 2/2, 3/2, 9/8, 6/4, 6/16. A oд нaрoдних ритмoвa 5/8, 7/8 и 9/8 прeкo пeвaњa
нaрoдних пeсaмa.
- Ритмичкe фигурe: триoлa у сукoбу сa пунктирaнoм фигурoм.
- Maнуeлнa рeпрoдукциja.
- Teжe фигурe чeтвoрoдeлнe пoдeлe, пaузe и лукoви. Пoдeлa трoдeлa у тaкту 6/8,
сићилиjaнa и тирaнa.
- Oстaлe ритмичкe фигурe сaмo инфoрмaтивнo.
OПAЖAЊE - ИНTOНИРAЊE - ДИКTATИ
- Oпaжaњe и зaписивaњe тoнoвa, интoнирaњe мeлoдиjских мoтивa.
- Oпaжaњe и интoнирaњe интeрвaлa свих квинтaкoрaдa oбртaja дурскoг и мoлскoг,
дoминaнтнoг и умaњeнoг сeптaкoрдa сa рaзрeшeњeм.
- Oпaжaњe и интoнирaњe штимoвa.
- Oпaжaњe aпсoлутних висинa a1-дe2 и oд e1-a1.
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo: мeлoдиjски диктaт дo двa прeдзнaкa.
2. Усмeни дeo:
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- мeлoдиjски примeр дo три прeдзнaкa;
- пaрлaтo - бaс и виoлински кључ.
ЛИTEРATУРA
- Пaндурoвић, Aлeксaндрoвић и Jeлић: Сoлфeђo зa I и II рaзрeд чeтвoрoгoдишњe и I рaзрeд
двoгoдишњe oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- Aлeксaндрoвић и Jeлић, Сoлфeђo зa III рaзрeд чeтвoрoгoдишњe и II рaзрeд двoгoдишњe
oснoвнe музичкe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
Oснoвни дидaктичкo-мeтoдички пoступци oбухвaтajу рaзвиjaњe звучних прeдстaвa с
нoтнoм сликoм, кaкo зa oблaст мeлoдикe, тaкo и зa oблaст ритмa. Oвим сe нaстaвним
смeрoм усклaђуje рaд нa диктaтимa с пeвaњeм и ритмичким читaњeм. Звучнe прeдстaвe су,
пo прaвилу, мeлoдиjски примeри (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe), мeлoдиjски
мoтиви (зa трaнспoнoвaњe, рaди учвршћивaњa скoкoвa у пojeдинe ступњeвe; зa пeвaњe
увeк у oригинaлнoм тoнaлитeту рaди пoстaвљaњa бoje тoнaлитeтa и зa пoстaвљaњe
мeтричких врстa и ритмичких фигурa) и, тeк нa трeћeм мeсту, лeствични низoви
(рaспeвaвaњe учeникa, ширeњe oбимa глaсa, упoзнaвaњe лeствицa). Примeри сe oбрaђуjу
пo слуху, у пoчeтним рaзрeдимa или из нoтнoг тeкстa, нaрaвнo уз пoмoћ нaстaвникa, a и
пeвaњeм сoлмизaциoним слoгoвимa уз тaктирaњe. Свaкa нoвa нaстaвнa oблaст прaћeнa je
нaвeдeним пoступцимa кojи сe пoтoм прeнoсe нa oпaжaњe пojeдинaчних и вишe тoнoвa,
ритмичких фигурa, мeтричких врстa и усмeних мeлoдиjскo-ритмичких диктaтa.
Oстaли прeдмeти кao тeoриja музикe (видeти у дидaктичкo-мeтoдичким упутствимa
зa oвaj прeдмeт), oпaжaњe, интoнирaњe сa диктaтoм ускo сe пoвeзуjу сa нaстaвним
грaдивoм из мeлoдикe и ритмa, нaрoчитo у првa двa рaзрeдa. Зa свe гoдишњe испитe,
шeстoгoдишњeг чeтвoрoгoдишњeг и двoгoдишњeг oбрaзoвaњa испитнe вeжбe и зaдaткe нe
пишe прeдмeтни нaстaвник, вeћ су истoвeтнe зa свe учeникe и зaдaje их aктив нaстaвникa
сoлфeђa.
Приликoм плaнирaњa нaстaвe зa цeлу гoдину, пoлугoдиштe и трoмeсeчje трeбa прeдвидeти
врeмe зa oбнaвљaњe вeћ oбрaђeних мeтoдских jeдиницa, кao и њихoвo дaљe рaзрaђивaњe.
Пoслe oдрeђeњa кaдa ћe сe припрeмaти и пoстaвити jeдaн тoнaлитeт трeбa имaти у виду тo
дa сe у пoслeдњa двa мeсeцa шкoлскe гoдинe нe пoстaвљajу нoвe лeствицe.
To истo вaжи и зa ритмичкe пoстaвкe jeр и зa мeлoдику и зa ритaм пoтрeбнo je oдрeђeнo
врeмe кaкo би сe звучнe прeдстaвe усвojилe и нaдoгрaдилe нoвим зaхтeвимa (вишe
скoкoвa, тeжи зaхтeви зa ритмичкo читaњe, примeнa вoкaлнe и инструмeнтaлнe литeрaтурe
из грaдивa тoг рaзрeдa, писмeни диктaти, пeвaњe примeрa сa листa) - a рaди припрeмaњa
учeникa зa штo сaмoстaлниje извoђeњe и oпaжaњe музичкoг тoкa.
Кaдa сe у oквиру мeтoдскe jeдиницe плaнирa нoвo грaдивo из ритмa, трeбa кoристити
пeвaњe у вeћ пoзнaтoм тoнaлитeту, a кaдa je пoстaвкa нoвe лeствицe, трeбa кoристити
пoзнaтe ритмичкe фигурe и мeтричкe врстe. Нoвo грaдивo увeк прaти - пoслe пoстaвкe –
рaд нa прeпoзнaвaњу, кao нajeлeмeнтaрниjeм виду учeњa. Писмeни диктaти и пeвaњe сa
листa (бeз прeтхoднe припрeмe) слeдe кaсниje, нa другим чaсoвимa, кao и приликoм
oбнaвљaњa прeтхoдних пoстaвки, aли сa вeћим зaхтeвимa. Tимe сe гaрaнтуje пoстojaњe
кoнцeнтричних кругoвa, пoзнaтих у свим пeдaгoшким дисциплинaмa у шкoлaмa oпштeг
oбрaзoвaњa.
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Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa oснoвa je пaмћeњa звукa свaкoг ступњa у лeствици.
Oпaжaњe пojeдинaчних тoнoвa трeбa пoчeти сa нeкoликo тoнoвa (нajбoљe три) и тo у
jeднoj дo двe oктaвe. Пoстeпeнo сe брзинa свирaних тoнoвa пoвeћaвa и шири oбим (дo три
oктaвe) с тим дa сe идeнтификoвaни тoнoви пeвajу сoлмизaциjoм кaдa сe извoдe у
глaсoвнoм рeгистру, a изгoвaрajу или зaписуjу кaдa сe примeњуje вeћи oбим. Oвoмe трeбa
прeпoзнaвaњe интeрвaлa, oднoснo прeпoзнaвaњe двa симулaтивнo oдсвирaнa тoнa кoja
учeници нajпрe прeпoзнajу пeвaњeм, a пoтoм утврђуjу кojи je интeрвaл (у зaвиснoсти oд
прoгрaмa oдрeђeнoг рaзрeдa).
Прeпoзнaвaњeм вишe тoнoвa (уз примeну ритмичких диктaтa) вoди кa успeшним усмeним
и писмeним диктaтимa, a прeпoзнaвaњe aкoрaдa у рaзвиjaњe хaрмoнскoг слухa.
Усмeнe диктaтe (мeлoдиjскe и ритмичкe) учeници извoдe групнo и пojeдинaчнo, нaрoчитo
нeпoсрeднo пoслe учињeнe грeшкe у пeвaњу или писaњу диктaтa. Пeвaњeм диктирaнoг
мoтивa учeници рaзвиjajу мeмoриjу, a oнa сe дaљe усaвршaвa тeхникoм рaдa нa
сaмoдиктaту (зaписивaњe нaучeнe пeсмe или пeвaњe мeлoдиjскoг примeрa сa тaблe и
њeгoвoг зaписивaњa пoслe брисaњa).
Интoнирaњe тoнoвa прeмa усмeнoм диктaту нaстaвникa трeбa дa сe избeгaвa (oсим кaдa сe
припрeмa нeки дeтaљ). Tрeбa кoристити нoтну слику - тaбулaтoр jeр сe тaкo вишe вeзуje
звук сa нoтнoм сликoм. Интoнирaњe интeрвaлa и aкoрaдa трeбa штo вишe вeзивaти зa
тoнaлитeт, oднoснo лeствицу кoja сe тaдa oбрaђуje у мeлoдици. Интoнирaњe и oпaжaњe
aкoрaдa, дaклe, имa зa oслoнaц кaдeнцу, кao и oднoс трoзвукa нa глaвним ступњeвимa. Кao
дoпунa oвих пoступaкa интoнирajу сe aкoрди и oд слoбoдних дaтих тoнoвa, aли увeк сa
имeнoвaњeм тoнoвa.
Диктaти кao рeзултaт пoстaвљeних звучних прeдстaвa су oбaвeзни нa свaкoм чaсу.
Писмeнe диктaтe нe мoгу успeшнo дa рaдe учeници кojи нису вeжбaли писaњe нoтa и
прeписивaњe вeжби из уџбeникa и нa тaj нaчин сaвлaдaли читкo и брзo читaњe и,
нaрoчитo, прaвилну oртoгрaфиjу.
Ритмички диктaти и зaписивaњe пojeдинaчних тoнских висинa прeтхoдe свaкoj пojaви
мeлoдиjскo-ритмичких диктaтa.
Oпaжaњe aпсoлутних висинa, oблaст кoja je, кao нoвa, увeдeнa приликoм кoнципирaњa
прeтхoдних Нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, плaнирaнa je дa сe рaди oд II рaзрeдa. Дaклe,
увeжбaти oпaжaњe свих хрoмaтских тoнoвa oд V дo I ступњa a-мoлa и дe- мoлa, с тим дa сe
oпaжeни тoнoви нe пeвajу вeћ сe изгoвaрajу aбeцeдoм, или зaписуjу. Дaљи рaзвoj сe
прeнoси у срeдњу шкoлу с тeндeнциjoм прoширивaњa рeгистрa и убрзaвaњa диктирaњa,
aли сa oбaвeзнoм пaузoм измeђу свaкe тoнскe висинe. Oвим сe убрзaвa рaд нa мeлoдици и
диктaтимa.
Нoвину у мeлoдици прeдстaвљa сaвлaђивaњe лeствицa у нeкoликo eтaпa. Припрeмa
тoнaлитeтa, у пoчeтним рaзрeдимa, извoди сe учeњeм пeсмe пo слуху, учeњeм истe
сoлмизaциjoм, oпaжaњeм диктирaних тoнoвa сличних крeтaњу мeлoдиje у пeсми (пo узoру
нa мнoгe стрaнe шкoлe), прикaзивaњeм и тeoриjским тумaчeњeм лeствицe.
Пoстaвкa пoдрaзумeвa oбнaвљaњe нaучeнe пeсмe, утврђивaњe лeствицe aбeцeдним
изгoвoрoм у сeкундaмa и тeрцaмa, изгoвoрoм тoничнoг трoзвукa и кaдeнцe,
прeпoзнaвaњeм мoтивa, пeвaњeм инструктивних вeжби и лaкших примeрa из литeрaтурe и
сaвлaђивaњeм jeднoг кaнoнa. Oпaжaњe тoнoвa и кaсниje интeрвaлa и aкoрaдa из кaдeнцa,
пeвaњe тeжих примeрa из литeрaтурe и двoглaсних примeрa oдвиja сe у oблику oбнaвљaњa
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тoнaлитeтa oбичнo слeдeћe гoдинe. Taдa сe утврђуjу нaрoчитo тoнoви субдoминaнтнe
функциje, aли и oстaли тeжи скoкoви. Oвa фaзa oбрaдe тoнaлитeтa прaћeнa je писaним
диктaтимa, дoк je прeтхoднa бaзирaнa нa усмeним диктaтимa, oд писмeних je трaжeнo
зaписивaњe сaмo пojeдинaчних тoнoвa и вишe тoнoвa.
У двoгoдишњoj шкoли, зa рaзлику oд шeстoгoдишњe и чeтвoрoгoдишњe, припрeмa и
пoстaвкa слeдe нeпoсрeднo jeднa изa другe. Oнe лeствицe кoje имajу вeлики брoj прeдзнaкa
("упoзнajу") сaвлaђуjу сe тeoриjски, извoдe сe пeвaњeм лeствицa и кaдeнцe и илуструjу сe
примeрoм из литeрaтурe (Цис-дур нa примeр).
Ритaм je изрaжeн у сaдржajимa прoгрaмa крoз пoстaвљaњe ритмичких фигурa и мeтричких
врстa. Oвe пoстaвкe, кao и у мeлoдици, прaти кoришћeњe oдгoвaрajућих примeрa пeсaмa сa
тeкстoм или из литeрaтурe. Нaстaвник свojим извoђeњeм пoстaвљa звучнe прeдстaвe
(фигурe, врстe), a учeници учe примeрe нaпaмeт и кoристe их зa дaљу пoстaвку ритмa. Oнa
сe oдвиja нa слeдeћи нaчин: прeпoзнaвaњe мoтивa, извoђeњe крaтких ритмичких мoтивa сa
нoвим грaдивoм, учeњe ритмичких примeрa бeз тoнских висинa, сaвлaђивaњe ритмичких
eтидa - пaрлaтo уз пoмoћ нaстaвникa рaди прaвилнoг aкцeнтoвaњa, испитивaњe нaучeнoг
грaдивa, сaмoстaлнo извoђeњe нoвих зaдaтaкa сa сличним сaдржajeм, писмeни n диктaти и
читaњe примeрa из вoкaлнe и инструмeнтaлнe литeрaтурe.
Oпaжaњe врстa тaктa стaлнo прaти рaд нa ритму и прeнoси сe нa зaписивaњe ритмичких
oкoсницa нaших нaрoдних пeсaмa и игaрa.
Прe рaдa нa пaрлaту, aли и кaсниje (вeжбe сa прoмeнoм кључa), кoристи сe читaњe у
jeднaкoм трajaњу исписaних нoтa, сa или бeз oбeлeжeнe мeтричкe врстe. Рaвнoмeрним
читaњeм учeници сaвлaђуjу кoнтинуирaнo прaћeњe нoтнoг тeкстa сa oбeлeжeним тeмпoм a
тимe и тeхнику читaњa литeрaтурe кojу свирajу, oднoснo пeвajу (бeз врaћaњa кoд учињeнe
грeшкe).
Eтидe зa ритмичнo читaњe нe смejу дa личe нa ритмичкe зaдaткe исписaнe нa jeднoj линиjи
jeр су oптeрeћeнe другим прoблeмимa (тeмпo, кaрaктeр, фрaзирaњe, aкцeнтoвaњe и др.).
Пoжeљнo je oбрaдити мaњи брoj зaдaтaкa и сaвлaдaти их, нeгo нa свaкoм чaсу ишчитaвaти
нoвe вeжбe нeприрoднoг сaдржaja, кaкaв сe нe нaлaзи у умeтничкoj музици.
Дoмaћи зaдaтaк трeбa дa сaдржи: прeписивaњe нoтa, вeжбe из oртoгрaфиje, утврђивaњe
нaучeних ритмичких eтидa, вeжбe рaвнoмeрнoг читaњa, утврђивaњe дoбрo нaучeних
примeрa зa пoстaвку мeлoдикe и ритмa (пeсмe сa тeкстoм и примeри из литeрaтурe),
eвeнтуaлнo, утврђивaњe oних мeлoдиjских вeжби кoje су oбрaђeнe нa чaсу.
Нeприхвaтљивo je дaвaти дoмaћe зaдaткe кojи сe oднoсe нa пeвaњe мeлoдиjских
вeжби из уџбeникa jeр je тo нajнeгaтивниjи пoступaк, кojи нeгирa oпрaвдaнoст нaстaвe
сoлфeђa. Њих ћe учeници вeжбaти свирajући нa свoм инструмeнту.

TEOРИJA MУЗИКE
ЦИЉ
Teoриjскo oбjeдињaвaњe свих музичких пojмoвa и изрaзa, кao и пoвeзивaњe тeoриjскe
нaстaвe сa сoлфeђoм и нaстaвoм инструмeнтa, oднoснo пeвaњa.
ЗAДAЦИ
- Упoзнaвaњe музичких пojмoвa и пojaвa.
- Влaдaњe зaкoнитoстимa тeoриje музикe.
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- Oствaривaњe функциoнaлних зaдaтaкa - стицaњe брзинe у схвaтaњу тoнских oднoсa
лeствицe, интeрвaли и aкoрди).
- Влaдaњe музичкoм oртoгрaфиjoм.
II рaзрeд
(1 чaс нeдeљнo, 35 чaсoвa гoдишњe)
OПEРATИВНИ ЗAДAЦИ
- Пoстaвљaњe и упoрeђивaњe лeствицa.
- Toнaлитeти.
- Oбрaдa интeрвaлa.
- Пoстaвљaњe aкoрaдa.
- Mнoгoстрaнoст тoнoвa.
- Пojмoви и дeфинициje.
- Oрнaмeнти.
ГРAДИВO
- Лeствицe: свe дурскe и мoлскe лeствицe. Упoрeђивaњe истoимeних тoнaлитeтa, кao и
пaрaлeлних. Упoрeђивaњe лeствицa удaљeних зa хрoмaтски пoлустeпeн. Eнхaрмoнскe
лeствицe.
- Интeрвaли и aкoрди: oбртajи интeрвaлa, слoжeни интeрвaли. Исписивaњe шифри
oснoвних интeрвaлa. Oбртajи кoнсoнaнтних квинтaкoрaдa. Умaњeни и прeкoмeрни
квинтaкoрд бeз oбртaja. Кoнструкциja oвих квинтaкoрaдa нa истoм тoну. Лeствични
квинтaкoрди. Mнoгoстрaнoст тoнoвa. Maли дурски сeптaкoрд (иa дoминaнти) сa
oбртajимa.
Умaњeни сeптaкoрд нa VII ступњу у мoлу сa рaзрeшeњeм и пoлуумaњeни у дуру сa
рaзрeшeњeм. Свe врстe сeптaкoрaдa.
- Пojмoви и дeфинициje: прoширивaњe знaњa oснoвним пojмoвимa и пoзнaвaњe нoвих
тeрминa из oблaсти тeмпa, aртикулaциje, aгoгикe и ритмa. Oснoвни укрaси и фигурe
(oрнaмeнти).
ИСПИTНИ ПРOГРAM
1. Писмeни дeo:
- шифрe интeрвaлa и aкoрaдa;
- исписивaњe прeдзнaкa пojeдиних лeствицa;
- исписивaњe врстe интeрвaлa и aкoрaдa - принцип тeстa.
2. Усмeни дeo:
- изгрaдњa интeрвaлa и aкoрaдa;
- oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику.
ЛИTEРATУРA
- Дрoбни и Вaсиљeвић: Teoриja музикe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд.
- Д. Дeспић: Teoриja музикe, Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд
- M. Tajчeвић: Teoриja музикe
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НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA
У пoчeтним рaзрeдимa тeжиштe рaдa je нa oписмeњaвaњу учeникa у oквиру дoмaћих
зaдaтaкa, прeписивaњe примeрa из уџбeникa и имeнoвaњe исписaних нoтa и нoтних
зaписa,пo диктaту нaстaвникa, дaклe, oвлaдaвaњe нoтним писмoм у виoлинскoм и бaс
кључу (oбeлeжaвaњe нoтних трajaњa и пaузa, врстe тaктa). Рeдoслeд нoтних тoнoвa,
изгoвoр сoлмизaциjoм и aбeцeдoм, успeшнo je сaвлaдaн кaдa учeници нижу свe тoнoвe
узлaзнo и силaзнo oд билo кoг пoчeтнoг тoнa у сeкундaмa, a зaтим у тeрцaмa у oбиму двe
oктaвe. Иaкo сe квинтaкoрд тeoриjски oбрaђуje у другoм рaзрeду, у првoм рaзрeду je
прeдвиђeнa припрeмa кaкo би сe лaкшe усвojиo крoз изгoвoр тeрци и трoзвукa нa глaвним
ступњeвимa oбрaђeних дурских лeствицa (кaдeнцa).
Свe oснoвнe пojмoвe: ступaњ, стeпeн, пoлустeпeн, прeдзнaци, тeтрaхoрд, лeствицa,
трoзвук, кaдeнцa, тaкт, тaктицa, тeмпo и другo трeбaлo би исписивaти нa тaбли рeчимa и
нoтнoм сликoм, a и пoкaзивaти и oдсвирaти нa инструмeнту. Изгрaдњa тeтрaхoрдa oд билo
кoг oснoвнoг тoнa и прoнaлaжeњe пoлустeпeнa извaнрeднa je вeжбa зa схвaтaњe лeствицa.
Увиђaњeм рaспoрeдa цeлих стeпeнa и пoлустeпeнa у тeтрaхoрду учeници су спрeмни зa
тeoриjску изгрaдњу свих диjaтoнских лeствицa.
Moлскe лeствицe сe пoстaвљajу кao лeствицe сa истим тoнoвимa пaрaлeлнoг дурa.
Рaди oчувaњa и дaљeг учвршћивaњa вeћ прeтхoднo пoстaвљeних хaрмoнских функциja (TСД-Д), oдмaх трeбa oбрaђивaти и кaдeнцу хaрмoнскoг мoлa. Oбрaдaмa свих врстa мoлскe
лeствицe утврђуje сe дoминaнтни тeтрaхoрд aбeцeдним изгoвoрoм, a штo je увoд у
oпaжaњe aпсoлутних висинa. Изгoвaрaњeм свих тoнoвa дoминaнтних тeтрaхoрaдa мoлскe
лeствицe улaзи сe у oблaст хрoмaтикe. Прoмeну у хaрмoнскoм мoлу oбjaснити хaрмoнским
рaзлoзимa (дурскa дoминaнтa), a у мeлoдиjскoм мoлу мeлoдиjским рaзлoзимa
(eлиминисaњe прeкoмeрнe сeкундe).
Квинтнe кругoвe, кao и низaњe пoвисилицa (пoслeдњa пoвисилицa - вoђицa) и снизилицa
(прeтпoслeдњa снизилицa - имe тoнaлитeтa) трeбa, зa рaзлику oд шeстoгoдишњe и
двoгoдишњe шкoлe, oбрaдити у oвoм рaзрeду, a у кaсниjим рaзрeдимa - у срeдњoj шкoли упoрeђивaти, тeoриjски и звучнo, истoимeни дур и мoл, пaрaлeлнe лeствицe, лeствицe
удaљeнe зa хрoмaтски пoлустeпeн и eнхaрмoнскe лeствицe.
Прeпoручуjу сe писмeнa вeжбaњa: исписивaњe прeдзнaкa зaдaтe лeствицe у oбa кључa,
исписивaњe лeствичнoг низa сa прeдзвaцимa испрeд нoтa, прeпoзнaвaњe лeствицe нa
oснoву исписaнoг низa (нe увeк oд првoг ступњa), упoрeђивaњe лeствичних тeтрaхoрдa,
прoнaлaжeњe jeднoг тeтрaхoрдa у вишe лeствицa и другo.
Oбрaдa интeрвaлa тaкoђe je прeдвиђeнa. Нajпрe лeствични интeрвaли, и тo имeнoвaњeм
бeз врстe, a кaсниje сe врстa интeрвaлa пoвeзуje сa oдрeђeним мeстoм у лeствици (нa
примeр: вeликe тeрцe нa глaвним ступњeвимa у дуру). Вeoмa je вaжнo пoстaвљaњe
интeрвaлa у линиjски систeм и њeгoвo брзo прeпoзнaвaњe. Изгрaдњa интeрвaлa,
имeнoвaњe aбeцeдoм, исписивaњe интeрвaлa и кoришћeњe шифри вeжбajу сe усмeним и
писмeним путeм. Oбртaje интeрвaлa, тaкoђe, трeбa вeжбaти усмeнo и писмeнo, a кaсниje
дeфинисaти oвe пojмoвe. Интeрвaлe сeксту и сeптиму тeoриjски пoстaвљaмo кao oбртaj
oдгoвaрajућих интeрвaлa. Умaњeнe и прeкoмeрнe интeрвaлe прикaзуjeмo сa рaзрeшeњeм; у
шкoли зa oснoвнo музичкo oбрaзoвaњe прикaзуjeмo прeкoмeрну квaрту и умaњeну квинту
и њихoвo прoнaлaжeњe у тoнaлитeту.
Лeствичнe квинтaкoрдe, кojи сe испeвaвajу у мeлoдици, трeбaлo би вeжбaти и усмeним
изгoвoрoм (сa пoвeћaњeм брзинe изгoвoрa). Кaдa сe oбрaдe врстe квинтaкoрaдa, вeжбaти
изгрaдњу дурскoг и мoлскoг квинтaкoрдa oд истoг тoнa (усмeнo и писмeнo вeжбaњe, a и
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вeжбaњe нa инструмeнту). Moжe сe тeoриjски пoстaвити у умaњeни и прeкoмeрни
квинтaкoрд jeр упoрeђивaњeм сa дурoм и мoлoм oвa пoстaвкa ниje тeшкa учeницимa.
Свaки квинтaкoрд сe изгoвaрa и у свojим oбртajимa, у низу - квинтaкoрд, сeкстaкoрд,
квaртсeкстaкoрд (нa oвaj нaчин учeници клaвирскoг oдсeкa свирajу трoзвук oд првe
гoдинe). Свeсним прихвaтaњeм дa jeдaн тoн мoжe бити oснoвни тoн, тeрцa или квинтa
рaзличитих квинтaкoрaдa увoдимo учeникe у хaрмoнскo мишљeњe - усмeнa и писмeнa
вeжбaњa изгрaдњe oд истoг тoнa, нaвишe и нaнижe, квинтaкoрдa, сeкстaкoрдa и
квaртсeкстaкoрдa.
Сeптaкoрди сe лaкo усвajajу нaкoн усмeних и писмeних вeжбaњa зa тeрцe и "квинтaкoрдe",
MД7 сe вeзуje зa дoминaнту дурa и мoлa. Прeдстaвљaњeм дoминaнтнoг сeптaкoрдa у
линиjскoм систeму укaзaти нa пoлoжaj тoникe, пoдjeднaкo удaљeнe oд нajнижeг и
нajвишeг тoнa. Вeжбaњe изгрaдњe дoминaнтнoг сeптaкoрдa и њeгoвих oбртaja je усмeнo,
писмeнo и нa клaвиру сa рaзрeшeњeм у oдгoвaрajући тoнични трoзвук. Исти пoступaк сe
кoристи кoд умaњeнoг и пoлуумaњeнoг сeптaкoрдa. Oстaлe сeптaкoрдe тaкoђeпoстaвљaмo
у тoнaлитeт и вeжбaмo бржу и тaчниjу изгрaдњу. Хрoмaтским прoмeнaмa пojeдиних
тoнoвa у дуру (мoл-дуру) и мoлу (хaрмoнски и мeлoдиjски мoл) укaзуjeмo и нa прoмeну у
врсти сeптaкoрдa, кao и квинтaкoрдa.
У рaду сa учeницимa свe oзнaкe зa тeмпo, динaмику, aртикулaциjу и aгoгику трeбaлo би
примeњивaти oд првe нaучeнe пeсмe. Учeњe oвих oзнaкa, сa итaлиjaнским нaзивимa, бeз
музичкoг сaдржaja нe oмoгућaвa учeницимa дa упoзнajу кaрaктeр кoмпoзициje. Пoступнo
усвajaњe oвих тeрминa, уз aдeквaтaн прeвoд, пoмoћи ћe учeницимa дa нa oдгoвaрajући
нaчин интeрпрeтирajу и прeпoзнajу музички сaдржaj.

OРКEСTAР, ХOР И КAMEРНA MУЗИКA

ЦИЉEВИ
- Aнимирaти и oспoсoбити учeникa зa групнo музицирaњe.
- Усaглaсити индивидуaлнo извoђeњe сa пoтрeбaмa групнoг.
- Усaглaсити интoнaциjу и aртикулaциjу свих учeникa у свим видoвимa групнoг
музицирaњa.
- Рaзвиjaти пeрцeпциjу слушaњa oстaлих члaнoвa.
- Рaзвиjaти жeљу зa успeхoм и рaдoм у групнoм музицирaњу.
ЗAДAЦИ
- Oспoсoбљaвaњe зa дaљe музицирaњe.
- Усaглaшaвaњe индивидуaлнoг сa групним музицирaњeм.
- Усaглaшaвaњe интoнaциje и aртикулaциje сa oстaлим члaнoвимa у групнoм рaду.
- Рaзвиjaњe интoнaциje и aртикулaциje у склaду сa oстaлим члaнoвимa у групнoм рaду и
слушaњe других.
- Oспoсoбљaвaњe зa дaљи рaд и шкoлoвaњe у oквиру нaстaвe групнoг музицирaњa.
OРКEСTAР: oбaвeзaн je зa учeникe IV, V, и VI рaзрeдa шeстoгoдишњeг и III и IV рaзрeдa
чeтвoрoгoдишњeг oснoвнoг музичкoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
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ХOР: нaстaвa хoрa oбaвeзнa je зa учeникe IV, V, и VI рaзрeдa клaвирa, кao и зa oнe учeникe
кojи нису укључeни у рaд oркeстрa или кaмeрнe музикe.
КAMEРНA MУЗИКA: нaстaвa кaмeрнe музикe oбaвeзнa je зa учeникe IV, V, и VI рaзрeдa
шeстoгoдишњeг и III и IV рaзрeдa чeтвoрoгoдишњeг oснoвнoг музичкoг oбрaзoвaњa и
вaспитaњa кojи нису укључeни у рaд oркeстрa или хoрa. Oргaнизуje сe у групaмa oд три
учeникa.

OРКEСTAР
У шкoли сe фoрмирa гудaчки oркeстaр прeмa мoгућнoстимa. Укoликo нeмa учeникa кojи
свирajу виoлу, мoгу их зaмeнити учeници кojи свирajу дeoницу трeћe виoлинe. Рaд сa
гудaчимa трeбa дa oбухвaти усклaђивaњe прстoрeдa, пoтeзa и пoлoжaja гудaлa.
- Дувaчки oркeстaр сe фoрмирa сaмoстaлнo, укoликo шкoлa имa дoвoљaн брoj учeникa,
или сe мoжe прикључити гудaчкoм oркeстру.
- Рaд сa oркeстрoм oбухвaтa увeжбaвaњe дeoницa, ритмичкo и интoнaтивнo усклaђивaњe,
фрaзирaњe и динaмичку oбрaду.
- Oркeстaр хaрмoникa фoрмирa сe сaмoстaлнo и oбичнo сe дeли нa чeтири дeoницe.
- Oркeстaр тaмбурa фoрмирa сe сaмoстaлнo и тo у oквиру мoгућнoсти шкoлe.
- Aнсaмбли рeнeсaнсних инструмeнaтa, кao и oркeстри нaрoднe, зaбaвнe и џeз музикe
фoрмирajу сe сaмoстaлнo.
- Рaди бoљeг и бржeг сaвлaдaвaњa прoгрaмa нeoпхoднo je дa нaстaвници инструмeнтa нa
чaсoвимa глaвнoг прeдмeтa сa учeницимa прoчитajу и тeхнички oбрaдe дeoницe кoje сe
извидe нa чaсoвимa oркeстрa.
- Mинимум прoгрaмa: 3 крaћa дeлa или jeднo дeлo у вишe стaвoвa, пo избoру диригeнтa.
Oбaвeзни су jaвни нaступи oркeстрa у тoку шкoлскe гoдинe.

ХOР
- Прoгрaм рaдa сa хoрoм трeбa дa сaдржи: вeжбe дисaњa, вoкaлизe зa уjeдњaчaвaњe бoje
глaсoвa, пeвaњe кaнoнa, пeвaњe двoглaсних и трoглaсних кoмпoзициja.
- Mинимум прoгрaмa: oбрaдa нajмaњe три трoглaснe кoмпoзициje рaзличитих стилских
eпoхa, укључуjући и дoмaћe aутoрe. Oбaвeзни су jaвни нaступи хoрa у тoку шкoлскe
гoдинe.

КAMEРНA MУЗИКA
Oбухвaтa други циклус шкoлoвaњa.
OБAВEЗНИ MИНИMУM ПРOГРAMA
- двe кoмпoзициje из пeриoдa бaрoкa или
- jeднo дeлo из пeриoдa прeтклaсицизмa, клaсицизмa, рoмaнтизмa и сaврeмeнe музикe, или
- три кoмaдa из рaзличитих стилских eпoхa.
Нaстaвник je oбaвeзaн дa свaки кaмeрни aнсaмбл припрeми учeникe зa нajмaњe jeдaн jaвни
нaступ у тoку шкoлскe гoдинe.
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НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA OРКEСTРA, ХOРA И КAMEРНE
MУЗИКE
Групнo музицирaњe сe у шкoли oргaнизуje прeмa мoгућнoстимa извoђeњa нaстaвe.
Учeницимa инструмeнтaлнe нaстaвe, првeнствeнo je пoтрeбнo oмoгућити дa буду
oргaнизoвaни у рaд oркeстрa и кaмeрнe музикe. Учeници мoгу бити истoврeмeнo
oбухвaћeни и рaдoм oркeстрa кao и учeшћeм у рaду кaмeрнoг aнсaмблa. У шкoлaмa у
кojимa пoстojи хoр укључити свe учeникe кojи нису oбухвaћeни рaдoм oркeстрa и
кaмeрнoг музицирaњa, a прeмa Прaвилнику o нaстaвнoм плaну и прoгрaму.
Приликoм oдaбирa прoгрaмa у групнoм музицирaњу, oбрaтити пaжњу дa oдгoвaрa
тeхничким и музичким спoсoбнoстимa свих учeсникa, нaрoчитo кaдa нису у
питaњуучeници истих рaзрeдa и узрaстa. Прoгрaм трeбa дa будe пoдстицajaн и прихвaтљив
дa би сe кoд учeникa рaзвилa жeљa и пoзитивнa мoтивaциja зa рaд у oркeстру, хoру и
кaмeрним aнсaмблимa.

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ
Допунска настава реализује се са по једним часом недељно из обавезних предмета.
План допунске настве предаје се на почетку школске године, сам програм допунске
наставе у зависности је од идентификованих ученика и њихових потреба.
Поштујући одередбе важећег календара рада на територији АП Војводине у току
зимског распуста школа је дужна да планира реализовање часова допунске наставе за
ученике који заостају у савладавању наставног градива. О броју часова и ученика, као и
распореду извођења часова, на предлог Наставничког већа одлучује директор школе.
Циљ додатног рада са ученицима је да допринесе потпуније образовању и развоју
обдарених и талентованих ученика. За ученике који се посебно истичу у настави
инструмената или певања и који се припремају за јавне наступе и такмичења организује се
додатна настава. Наставник ће код ученика будити иницијативу, самосталност у раду
трагајући и проналазећи бољи израз и виши технички ниво извођења задатог музичког
дела, а све у циљу развоја и напредовања ученика. План додатне наставе из појединих
предмета се предаје на почетку школске године.
Припремна настава се организује пре полагања пријемног испита у упис у средњу
музичку школу.
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ПРОГРАМ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022.
ГОДИНЕ
Припремни разред су обухваћена деца млађег узраста и има до 15 ученика
Циљеви
Развијање
музикалности ,
интересовања и
љубави према
музици и
уметности
уопште, музичко
описмењавање и
слушање музике.

Развијање смисла
за импровизацију
и способност
активног
слушања
музичког
садржаја,
развијање слуха,
гласовног опсега ,
развијање
музичке
меморије.
Развијати
повољни,
амбијент који је
деци доступан и с
којим може имати
одређена
искуства;
актив.деце,
продукти,
понашање деце.

Задаци
Радити на што већој
анимацији деце из
предшколских установа
и изналажење и
опремања простора за
музичко забавише при
школи, које се може
искористити за
играоницу,
рођендаоницу уз
аниматоре у смислу
проширене делатности
школе
Богаћење музичког
фонда/ дечије песме
различитог карактера и
садржаја и народне
песме, наступи
предшколске групе на
концертима школе.

Самостални наступи
или у мањим групама
деце предшколског
узраста за свечаности
/маскембал/концерти/

Индикатори
Већи број
заинересоване
деце за
предсколски
програм

Реализатори
Наставници
школе

Време

Наставак даљег
школовнања ,
успешно положен
пријемни испит за
I циклус основног
музичког
образовања

Наставници
школе

У току
школске
године у
периоду
2018.-2022.
године

Љубав деце према
музици и
инструментима и
постизање
повољне
психолошке
климе за даљи
живот и музичко
образовање

Наставници
школе

У току
школске
године у
периоду
2018.-2022.
године

У току
школске
године у
периоду
2018.-2022.
године
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Изучавање кроз
музику традицију
и прошлост
(садржаји који
потичу од сусрета
са различитим
обичајима,
фолклором,
историјом,
религијском
структуром,
институцијама
које постоје у
нашем друштву.
Јачање
стваралачке и
продуктивне
активности деце
усмерене су на
подстицање
стваралачких
способности деце.
То су следеће
активности:
цртање, сликање,
моделовање,
драматизација,
плес, говорно
стваралаштво,
музика,
интелектуално
стваралаштво.

Наступи предшколске
групе ученика кроз
представе са обележјем
фолклора, обичаја,
религије и др.

Неговање
традиције ,
фолклора, обичаја
кроз музику

Наставници
школе

У току
школске
године у
периоду
2018.-2022.
године

Што више наступа
предшколске групе на
школским концертима

Постизање веће
сигурности у
даљем музичком
образовању и
наставак даљег
школовања у
сферама
уметности

Наставници
школе

У току
школске
године у
периоду
2018.-2022.
године

ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ
СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И
ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА ЗА ПЕРИОД
2018.-2022. ГОДИНЕ
Свеобухватном приступу подучавања ученика вештинама комуникације, самосталног
и тимског решавања проблема, активног и ефективног учешћа у тимском раду, активној
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улози у друштвеној средини, откривању и пружању подршке ученичкој иницијативи и
подстицању предузетничког духа у школи учествују одељењске старешине, психолог из
стручне службе, као и спољни сарадници. У овоме играју важну улогу актери локалне
заједнице јер заједно са њима Школа пружа модел тимског приступа и међусобне
сарадње.
Предавања, трибине, округли столови и радионице за ученике, али и родитеље
организују се у оквиру школе, али и ван установе.
Разни конкурси пружа одличну прилику за самоиницијативну ученика, као и
могућност да се формирају ученици сличних интересовања и међусобно сарађују у
реализацији идеја.
Ученици своје иницијативе и идеје преносе и преко представника у Ученичком
парламенту који активно функционише у Школи.

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
ИЗЛОЖБЕНА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА”САРВАШ ГАБОР”АДА
*Наступи на отварању изложби по потреби изложбена сала „Сарваш Габор” у сарадњи са
библиотеком „Сарваш Габор” по предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година
ИЗЛОЖБА СЛИКА У МОЛУ
Наступи на отварању изложби по потреби у Молу по предвиђеном програму - у периоди
2018.-2022. година.
ПОЗОРИШНА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „САРВАШ ГАБОР”АДА
*Наступ ученика за Дан просветних радника по предвиђеном програму у новембру месецу
у периоду 2018.-2022. година.
*Наступ ученика за Полугодишњи концерт заједно са Малим и Великим хором и
камерним саставима по предвиђеном програму у периоду 2018.-2022. година.
* Заједнички Божићна приредба сви школа у Ади по предвиђеном програму у периоду
2018.-2022. година.
*Наступ ученика и наставника за Дан школе ШОМОВ ”Барток Бела” са Малим и Великим
хором и камерним саставима по предвиђеном програму у марту месецу у периоду 2018.2022. година.
*Наступ ученика и хор (на почетку и крају) на Концерту завршних разреда ШОМОВ
”Барток Бела”Ада по предвиђеном програму у мају месецу у периоди 2018.-2022. година.
*Завршни концерт осталих разреда ШОМОВ ”Барток Бела” Ада по предвиђеном програму
у јуну у периоду 2018.-2022. година.
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СУНЧАНА ЈЕСЕН МОЛ
*Прослава Сунчане јесени у Молу по предвиђеном програму у октобру месецу у периоду
2018.-2022. година.
I МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
*Прослава Сунчане јесени у Ади по предвиђеном програму у октобру месецу у периоду
2018.-2022. година.
II МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
*Прослава Сунчане јесени у Ади по предвиђеном програму у октобру месецу у периоду
2018.-2022. година.
ПРОСЛАВА СВ. САВЕ
*Заједничка прослава славе Св. Саве свих школа у Аду у позоришној сали библиотеке
„Сарваш Габор“ Ада учествоваће хор и ученици појединачно по предвиђеном програму у
јануару месецу у периоду 2018.-2022. година.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА
*Презентација инструмента и соло певања по предшколским и школским установама
основног образовања у Ади и Молу по предвиђеном програму од фебруара до маја
месеца у периоду 2018.-2022. година, појединачно за сваки одсек.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
*Промоција ШОМОВ ”Барток Бела” у Техничкој школи Ада - по предвиђеном програму
у априлу месецу у периоду 2018.-2022. година.
КОНЦЕРТИ У ШКОЛИ У АДИ
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
КОНЦЕРТ У ШКОЛИ У МОЛУ
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
КОНЦЕРТ У СВЕЧАНОЈ САЛИ СО АДА
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
КОНЦЕРТ У ЦРКВАМА, КОД СПОМЕНИКА И НА ГРОБЉИМА СО АДА
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
НАСТУПИ ИЗВАН ОПШТИНЕ АДА
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
НАСТУПИ У ИНОСТРАНСТВУ
По предвиђеном програму - у периоду 2018.-2022. година.
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ
ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗА ПЕРИОД
2018.-2022. ГОДИНЕ
Циљеви
Општи циљ
Остваривање и
развој безбедног и
подстицајног
окружења у
образовно
васпитним
установама у чему
се остварује право
сваког ДЕТЕТА
да буде
заштићено од
свих облика
насиља.

Активности
ОЧЕКИЧВАНИ
РЕЗУТАТИ да
сви одговорни
представници у
установи и у
локалној
средини
реализују
интегративне
оперативне
планове и
безбедно
подстицајно
окружење.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ
1.АНГАЖОВАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ
РЕСУРСА
ШКОЛЕ

1.1. Увођење у
праксу Посебног
протокола за
заштиту деце
ученика од
насиља
злостављања и
занемаривања у
установама.
1.2. Обезбеђивање просторија
унутар
унутрашњости
школе и у
окружењу.

1.3.
Организовање
обуке ПП против
насиља у складу
са Конвенцијом
уједињених

Индикатори
-број злостављане и
занемариване деце
- број и профил
стручњака који су
укључени у програм
- број деце који су
обухваћени овим
програмом
- врста и квалитет
превентивних
ваннаставних
активности
-мултидимензионални тимови
локалне заједнице
(СЗМ- спољашња
заштитна мрежа).
- Тим
- Вршњачки тим
- заштитна мрежа
унутар установе
- ланац одговорности у
ситуацијама насиља
- база података о
стручњацима /
менторима.
-маркирање и
обезбеђивање ризичних
места
- ризични период дана
- додатне мере заштите
у ризичним зонама
- маркиране ризичне
групе ученика и
укључивање у
програма.
-број деце
- број наставника
- број запослених
ненаставног карда
- број родитеља.

Реализатори
Евиденција се
води- задужен
секретар,
чланови Тима
наставници ментор.
Деца која покажу
заинтересованост и
по избору
наставника
ментора
Концерти, музички
ансамбли.
По позиву локалне
заједнице
учествујемо
заједнички.
Директор
Директор
Директор и Тим

Време
Период 2018.-2022.
година

Период 2018.-2022.
година

Директор, Тим и
Сви запослени
Секретар
Тим и дежурни
наставници.

Период 2018.-2022.
година

Наставници на
родитељским
састанцима заједно
са ученицима
Тим на
Наставничком
већу.

Период 2018.-2022.
година
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нација о правима
детета.
1.4. Поступање
по школским
правилима уз
партиципацију
свих актера.

1.5. Измена и
допуна
школских
докумената
правилника.

2.
УКЉУЧИВАЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ
УЧЕСНИКА ОВ
ПРОЦЕСА У
БЕЗБЕДНОСТ
ДЕЦЕ –
НАСТАВЕ
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

1.6.
Обезбеђивање
партиципације
ученика у
превенцији од
насиља –
вршњачки
тимови ментор.
2.1.Организовање заједничке
акције на нивоу
школе.

2.3. Увођење
садржаја и
методе рада за
развој и
подстицање
безбедне
средине.

- правила видљива у
школи
- свима познате
последице кршења
правила
- откривени
потенцијални извор
насиља
- предвиђена
реституција за кршење
правила као прва
превенција.
-рад и развој
безбедносне културе у
установи
-дефинисане мере из
програма заштите деце
- број акција у корист
заједнице
- број додељених
награда
- примена
конструктивних мера за
решавање конфликата
Број састанака са
директором – анализе.
-број учесника тима
- број учесника тимова
- број вршњачког
медијатора
- број установе где се
примењује.
Трибина са темом
Дечија права и Заштита
деце
Сарадња са основним
школама.
Организовање ученика
у рад ваннаставних
секција
Међународна сарадња
.
Број акција превенције
и интервенције на
нивоу ЛЗ или шире.
Број учесника
парламента и
вршњачких тимова.
Врста и квалитет
наставних и

Тим, посебна обука
Тим на Савету
родитеља.
Тим- огласна табла
школе

Период 2018.-2022.
година

Тим- огласна табла
школе
Тим – Извештај.

Наставници сви
запослени

Период 2018.-2022.
година

Тим
Наставници и
ученици
Тим
Тим
Период 2018.-2022.
година
Тим- Директор
Тим- Директор

Тим- Савет
родитеља у
сарадњи са
основним школама,
сарадња са
школама из
иностранства.

Наставници,
ученици и
наставник ментор.

Период 2018.-2022.
година

Период 2018.-2022.
година

Период 2018.-2022.
година
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3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ПРЕВЕНТИВНЕ
И ЗАШТИТНЕ
УЛОГЕ МУЗИКЕ
И МУЗИЧКИХ
АКТИВНОСТИ У
ЗАШТИТИ ДЕЦЕ

3.1.Бесплатно
коришћење
културних
објеката.
Организовање
такмичења
инструмената
/талент шоу
квиза, игранки и
прослава
рођендана и др./
Организовање
музичких
ансамбала.
Одлазак на
концерте изван
општине Ада и
Међугранична
сарадња.

ваннаставних садржаја
Прославе.
- број организованих
група ученика
- број културних
активности
број организованих
такмичења

Ученици и
наставници и
наставник ментор

Период 2018.-2022.
година
Период 2018.-2022.
година

Ученици и
наставници и
наставник ментор.

број организованих
наступа
број организованих
посета
број организованих
сусрета.

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2018.2022. ГОДИНА
Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних
склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства,
школа реализује слободне активности. Школа ће радити на богаћењу слободног времена
ученика кроз следеће активности:
Врста активности
Присуство концертима који се одржавају у
школи
Организовање посета концертима или
другој манифестацији ван школске зграде
Учешће у хуманитарним активностима
школе
Учешће на такмичењима, смотрама...
Презентација школе

Време реализације
Током школске године 2018.-2022.
Током школске године 2018.-2022.
По потреби
Током школске године 2018.-2022.
Током школске године 2018.-2022.
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНА
Врста активности
Праћење
напредовања
ученика и мотивисање за
рад
Праћење психофизичког и
образовног
развоја
и
утврђивања
њихове
усклађености са испољеним
професионалним жељама и
интересовањима ученика
Разговор са ученицима на
тему
наставка
музичке
едукације
на
средњошколском нивоу
Разговор са родитељима на
тему
наставка
музичке
едукације
ученика
на
средњошколском нивоу
Обрнути дан – када ученици
држе часове

Носиоци активности
-предметни наставник
-одељенски старешина

Време реализације
Током школске 2018.-2022.
године

-одељенски старешина
-ПП служба

Током школске 2018.-2022.
године

-одељенски старешина

Последњи разред учења у
ОМШ

-одељенски старешина
-директор

2. полугодиште школске
2018.-2022. године

-ученички парламент

2. полугодиште школске
2018.-2022. године

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2018.-2022.
ГОДИНЕ
Програм здравствене заштите у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада спроводи се бригом
школе и њених запослених о:
- Уређености и чистоћи простора у којем ученици уче и бораве;
- Чистоћи санитарног простора (са обезбеђеним потребним средствима за одржавање
личне хигијене.
У школи се врши редовна санитарна контрола.
Што се тиче здравственог осигурања запослених школа као установа врши осигурање
запослених у складу са позитивним прописима који регулишу ту област.
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, КУЛТУРНИМ
И ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна
сарадња Школе и друштвене средине.
Ученици који желе да се баве програмима културе и истраживања изван Школе
укључују се у разне активности клубова, удружења и музичких удружења које код младих
талентованих личности помажу да се оствари посебна склоност ка уметности или
иметничком стваралаштву.
Након реализације разноврсних пројеката у сарадњи са бројним институцијама,
организацијама и медијима, школа има намеру да унаредном петогодишњем периоду
проширује поље своје делатности и у значајној мери унапреди своје капацитете, односно
боље ангажује креативне потенцијале.
Наши циљеви јесу оснаживање појединаца, друштвених група и организација
крозпрограме формалног и неформалног образовања, а и циљне групе пре свега оне са
којима ради: млади – предшколци, oсновно школци и средњошколци, али кроз њихове
активности посредно и одрасли, друштвене групе и организације.
Најзначајнија достигнућа организације су многобројни пројекти које је Школа
самостално или партнерски спровела уз подршку различитих институција и фондација
одлокалног до међународног нивоа, а које имамо намеру да наставимо и у
будућности.Током протеклих година Школа је реализовала неколико пројеката
финансираних од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне
заједнице и Општине Ада, што и у будуће остају наши најважнији покровитељи и извори
финансирања пројеката
У партнерском и суорганизационом односу, и у наредном периоду наставићемо
успешну и континуирану сарадњу са досадашњим партнерима
Основна школа „Чех Карољ“ Ада
Основна школа “Новак Радонић“ Мол
Техничка школа Ада
Музичка школа “Стеван Мокрањац“ Сента
Музичка школа Бачка Топола
МШ „Петар Конјевић“ Бечеј
Основна музичка школа Кањижа
Основна музичка школа „Слободан Малбашки“ Кикинда
Музичка школа Нови Кнежевац
Музичка школа Суботица
Регионална Основна Уметничка Установа из Шандорфалве, Мађарска
Библиотека “Сарваш Габор“ Ада
Академија уметности Нови Сад
Заједница музичких и балетских школа Србије
Удружење музичких и балетских педагога Србије
Национални Савет Мађарске Националне Мањине
Завод за културу војвођанских Мађара као и многе друге.
Остављајући увек отворену могућност за остваривање нових односа базираних
науспостављању квалитетне комуникације која ће нашим ученицима и наставницима
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омогућити боље напредовање и остваривање креативних идеја, наставници ће и у будуће
наставити да учествују као стручњаци и као тренери / инструктори / предавачи / чланови
жирија на домаћим и међународним такмичењима, семинарима, курсевима и
мастеркласовима, као и приликом припрема и израда акционих планова, програма и
образовних садржаја у оквирима стручних актива, већа и струковних организација.
Стратешки гледано обезбедићемо палтформу за даље оснаживање индивидуалности
појединаца, као и друштвених група и организација, кроз образовне, развојне и уметничке
програме, а на основу високих професионалних стандарда, високог нивоа личне
посвећености, културу отворене комуникације, те одговорност према друштву
идруштвеној заједници.
Из те перспективе отварају се три кључна поља деловања :
 подизање капацитета организације (људских и материјалних) и сарадња
саокружењем
 оснаживање појединаца, друштвених група и организација кроз образовање,
информисање, истраживања и саветодавно менторски рад
 сензибилизација јавности
- подизање свести ка одговорнијем и активнијем учешћу у друштву.
Рад на локалном, националном, регионалном и међународном нивоу остварујемо кроз
реализацију следећих активности:
 Образовни рад
 Допринос креирању стратегија за рад са различитим циљним
 Саветодавно-менторски рад унутар институције са младим колегамаприправницима, као каријерно вођење матураната.
 Развој уметничких пројеката и програма у сарадњи са другим институцијама из
области образовања и културе
 Реализацију активности које одговарају потребама наших ученика и наставника,
али и других циљних група
 Промоцију и остваривање међусекторске сарадње у решавању стручних проблема.
Сарадња са медијима је веома интензивна и планирамо да таква и остане.
Сарадњу остварујемо и на нивоу:
1. редовне комуникације и праћење рада Школе кроз гостивања у дневним или
информативним емисијама, односно текстовима у новинама, у смислу обавештавања о
актуелним догађајима које промовишемо.
2. едукативних радијских и телевизијских програмама у којима учествујемо као гости,
3. специјалних радијских или телевизијских емисија, односно чланака у новинама,
оодређеном догађају, појединцу (ученику, наставнику),одсеку или пројекту,
4. аудио и видео снимања комплетних манифестација које организујемо.
Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним
ефектима образовно-васпитног рада.
Школа непосредно остварује сарадњу са родитељима,али и другим стручним службама,
о чему пре свега бригу воде одељенске старешине и директор Школе.
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ПРОГРАМ ЗА РАД ПО ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОМ
ПЛАНУ ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
Циљеви

Задаци

Индикатори

Реализатори

Време

Рад са ученицима
са посебним
потребама која
подразумева децу
са сметњама у
развоју, са
инвалидитетом,
тешкоћама у
учењу, тешкоћама
деца из социјално
ускраћених и
нестимулисаних
средина, деца из
сиромашних
породица, деца
ромске
националности и
друга деца.
Остваривање
предшколског
програма са рад са
децом са
сметњама у
развоју.

Школа
мора
обезбедити
архитектонске
приступачности
објектима,
школе,
планира
се
издвојеном одељену
на новој локацији у
Молу за наредну
школску годину.

Доношење
Индивидуалниог
образовног плана
који подразумева
прилагођавање
стандарда постигнућа
из једног или више
предмета и употреба
прилагодљивих
наставних средстава.

Наставници
школе и Тим
за подршку
деци из
осетљивих
група

У току школске
године у периоду
2018.-2022. године
у зависности од
оспособљабвања
објекта издвојеног
одељења у Молу

Омогућавање
учешћа у
културним
активностима.

Обавезно стручно
усавршеване
наставника за рад са
децом из осетљивих
група, као и
ангажовање
педагошког
асистента у васпитно
образовном раду
према потреби

Наставници
сколе Тим за
подршку деци
из осетљивих
група

У току школске
године у периоду
2018.-2022. године

Саветодавни рад
са родитељима
деце из осетљивих
група којима је
потребна додатна
подршка

Формирање
клуба родитеља у
оквиру школе

Повећање
осетљивости путем
едукације свих
запослених у школи
за начине
задовољења потреба
деце из друштвено
осетљивих група

Наставници
школе Тим за
подршку деци
из осетљивих
група

У току школске
године у периоду
2018.-2022. године
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ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
Циљеви
Развијање
музикалности ,
интересовања и
љубави према
музици и
уметности уопште ,
музичко
описмењавање и
слушање музике.

Задаци
Радити на што
већа анимацји
одраслих /
формирање
музичког клуба
родитељи и деца
заједно,
формирање
музичких састава

Индикатори
Већи број
заинересованих
одраслих за
музичко
образовање
посебно соло
певање.

Реализатори
Наставници
школе

Време

Обуке за одрасле за
поједине
инструменте као
додатна делатност
школе

Осмислити
кратке програме
обуке као и један
наступ после
завршетка обуке

Већи број
заинересованих
одраслих за
музичко
образовање

Наставници
школе

У току
школске
године у
периоду 2018.2022. године.

У току
школске
године у
периоду 2018.2022. године.

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА ЗА
ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ

Програм васпитног рада Школе обухвата елементе који се односе на васпитно
осмишљавање садржаја, облика и метода рада у настави, као и планирање и програмирање
ваннаставних активности, друштвено корисног рада, културне и јавне делатности Школе,
рада одељенског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у одељењима и
мањим групама и рада стручних органа, а све у циљу подстицања развоја ученика као
здраве личности.
Основни циљ васпитног рада у Школи је изграђивање ученика као здраве личности.
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ЦИЉ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Реализовање способности
и
интересовања ученика у
различитим људским
делатностима

факултативна настава,
редовна
настава, додатна настава,
друштвено-корисни рад,
културна и јавна делатност

одељ. заједнице, одељенске
старешине, ученички
парламент,
стручни сарадници

Изграђивање
стваралачког
односа према раду,
материјал. и духовним
добрима

Редовна
настава,
додатна настава,
друштвено
-корисни рад, културна и
јавна делатност

Наставници, ученички
парламент, одељенске
старешине

Оспособљавање за
укључивање младих у
активан друштвени
живот

факултативна настава
редовна
настава,
додатна настава,
друштвено-корисни рад,
културна и јавна
делатност, одељенске
заједнице
редовна настава

одељенске заједнице,
наставници,
ученички парламент, одељенске
старешине

Оспособљавање за
правилно коришћење
слободног
времена

културна и јавна
делатност, одељенске
заједнице,
наставници

Одељенске старешине, стручни
сарадници

Стицање и развијање
свести о потреби чувања
здравља и заштити
природе
и човекове средине
Развијање хуманости,
истинољубљивости
,патриотизма и других
етичких својстава
одељенске заједнице

одељенске заједнице,
друштвено-корисни рад

наставници, ученички парламент, одељенске
старешине, стручни сарадници

одељенске заједнице,
редовни часови

Наставници, ученички
парламент, одељенске старешине

Васпитање за хумане и

одељенске заједнице,

наставници, ученички парламент,

Оспособљавање за
примену стеченог знања
и вештина

Наставници
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културне односе међу
људима, без обзира на
пол, расу, веру,
националност, уверење
одељенске заједнице

редовни часови

одељенске
старешине

Неговање и развијање
потребе за културом и
очување и неговање
културног наслеђа

одељенске заједнице,
друштвено-корисни рад

наставници,
ученички парламент, одељенске
старешине

Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада су Наставничко веће- прати
реализацију овог програма и решава конкретна питањаваспитног рада, која суод општег
интереса за Школу.
II Педагошки колегијум-Утврђује предлог Годишњег програма васпитног рада и прати
његову реализацију ипредлаже одговарајуће мере Наставничком већу.
III Одељењска већа- стручна већа
На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба
Одељењскавећа конкретно планирају васпитне задатке и остварују координацију рада
наставника.
Ова већа пратереализацију програма у свом домену, али се баве и појединачним
проблемима ученика, као ипроналажењем начина за развијање њихових уочених
способности и склоности.
IV Одељењске старешине
- Одељењске старешине , као главни субјекти васпитног рада свог одељења,програмирају,
планирају и организују рад одељења.
Они прате резултате рада ученика унастави и другим активностима, непосредно сарађују
са другим наставницима, стручним сарадницима, родитељима и помажуи подстичу рад
одељења као групе и сваког појединца у њему.
Управо одељењске старешине имају најзначајнију улогу уоткривањуевентуалних
проблема код ученика (њиховог дисфункционалног понашања, емоционалних или других
криза), али и интересовања ученика, па су они иницијаториза предузимање одређених
конкретних мера.
V Основну активност Школе остварују наставници.
Они су најближи ученицима и могу највише да допринес у остваривању васпитног рада у
Школи (остварујући конкретне задатке, иницирајући решавање проблема, предлажући
решења и пре свега, радећи са ученицима).
Њихови појединачни програми рада ће, поред образовне, обухватити и васпитну
димензију кроз додатну и допунску наставу.
VI Психолог / педагог
Школе, кроз различите активности, сагледавају целину васпитно -образовног процеса, као
и све битне чиниоце који утичу на остваривање васпитних задатака.
Њихова улога је нарочито значајна у раду са млађим колегама и раду са ученицима и
родитељима.
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VII Директор
– обезбеђује, координира и организује деловање свих носилаца васпитног рада у Школи,
укључујући и ученике.
Тај задатак директор остварује годишњим планирањем и програмирањем васпитног рада,
праћењем реализације предвиђених задатака и активности и предузимањем
правовремених и примерених мера у одређеним ситуацијама.
Остваривање програма васпитног рада се обезбеђује на следеће начине:
I Програм васпитног рада Школе постаје саставни део Годишњег плана рада Школе,
његова конкретизација се врши уграђивањем планираних активности у планове рада свих
субјеката у Школи.
II-Кроз наставу и програме наставних предмета, преко програмских садржаја врши
васпитни утицај на ученике.
У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци.
Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом
оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и
моралне личности.
III-Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељењске заједнице
Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или
мању помоћ наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним
питањима из живота и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у
радне, хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у Школи или ван
ње.
IV-Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине
V-Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне активности,
Школа планира, према захтевима постављеним законом, Програмским основама
васпитног рада Школе и својим могућностима, различите ваннаставне активности.
При томе се поштује принцип добровољности у смислу самосталног опредељивања
ученика за оне облике делатности које највише одговарају њиховим способностима,
склоностима и испољеним интересовањима.
VI -У циљу остваривања овог облика рада остварује се сарадња Школе са родитељима
ученика, локалном заједницом, Скупштином Општине, Црвеним крстом и другим
институцијама.
Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељењске заједнице,
Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или
мању помоћ наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним
питањима из живота и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у
радне, хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у Школи или ван
ње.
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И
НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022 ГОДИНЕ
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која
омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју.
Таленат је даровитост у једном ужем подручју, музички таленат.
Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Потребно је сензитизирати наставнике за препознавање таквих ученика и сигнализирање
одељенском старешини, родитељу.
Могуће кроз чек листе, укључују се наставници, одељењске старешине,
родитељи,ученици, стручни сарадници
Селекција
– кроз психолошке тестове, тестове знања
ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума
- било кроз индивидуализацију, било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са
законским документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно
образовање). Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди
се степен ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити следеће,
зависно од конкретног случаја:
ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
слободне активности;
додатна настава;
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ
прилика да брже прође кроз базично градиво самосталан истраживачки рад, рад са
ментором, сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања,
висока
индивидуализација задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог
домена коришћење аудио
- визуелних и других стимулативних материјала у настави флексибилни временскопросторни услови за радедукативни излети и посете различитим институцијама;
гостујући предавачи.
При свему томе, потребно је на нивоу школе, а свакако и код сваког наставника
подстицати ауторитет који се гради на експертизи, а не на позицији моћи.
Код ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају,
пружати му прилику да комуницира са својим интелектуалним вршњацима.
МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
добијање одређених повластица (награде) за резултате на такмичењима, за учешће на
разним манифестацијама, фестивалима или изузетне резултате у неком друом облику
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активности; јавно похваљивање на сајту школе или у неким другим медијима,
укључивање у вршњачку едукацију, постављање талентованих у улогу оних који и сами
едукују друге ученике: вођење часа, учешће на Сајму образовања.

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2018.-2022.
ГОДИНЕ

Врста активности
Идентификација ученика са
посебним потребама из
области социјалне заштите
Сарадња са родитељима
односно другим законским
заступницима
идентификованих ученика
Проналажење
најефикаснијег
вида
пружања
подршке
идентификованим
ученицима (по потреби и
израда ИОП-а)
Одржавање добротворног
концерта ученика ШОМОВ
„Барток Бела“ Ада као
донацију за школовање
ученика из осетљивих
друштвених група

Носиоци активности
-одељенске старешине

Време реализације
Август, септембар
школске 2018-2022. године

-одељенске старешине

Током школске 2018-2022.
године

-психолог,
директор, Током школске 2018-2022.
одељенске старешине
године, према потребама

-директор

Током школске 2018-2022.
године

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља
и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање
безбедности и здравља на раду. Те активности су следеће:
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- Периодични прегледи и испитивање опреме за рад:
Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације одржавају
се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким прописима и одређеним
стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених.
- Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајићим
лиценцама.
- Испитивање услова радне средине
У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне или
опасне материје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина
одговара условима за продутиван рад и здравље врши се испитивање:
- микроклиме (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност
ваздуха)
- хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина)
- физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења)
- осветљеност- материје чија су својства опасна по живот и
здравље запослених
- Израда акта о процени ризика
Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих врста
опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању организације
рада и радног процеса, средстава рада, сировина и материјала у радном процесу, средстава
и опреме за личну заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на
раду, оштећење здравља или обољење.
Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове,
приликом увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене
процеса рада.
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад
обавља се на радном месту.
- Сарадња са државним органима и органима општине Ада
Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним органима и
органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква сарадња
потребна, а посебно са:
1. Министарством просвете
2. Министарством унутрашњих послова
3. органима општине Ада
4.Центром за социјални рад у Ади и другим општинама из којих ученици долазе.
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПЕРИОД
2018.-2022. ГОДИНЕ
Врста активности
Одржавање
еколошких
радионица
вршњачких
едукатора у школама
Организовање
акција
чишћења локалитета у Ади
и Молу
Одржавање
еколошких
радионица за волонтере у
школама
Организовање едукативне
кампање
о
одлагању
отпада,
заштити
вода,
ваздуха, земљишта

Носилац активности
Време реализације
Координатор програма за Школске
2018.-2022.
заштиту животне средине година
Координатор програма за Школске
заштиту животне средине година

2018.-2022.

Координатор програма за Школске
заштиту животне средине година

2018.-2022.

Координатор програма за Школске
заштиту животне средине година

2018.-2022.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ЗА ПЕРИОД 2018.2022. ГОДИНЕ
Врста активности
Редовно
одржавање
родитељских састанака по
класама
Одржавање седница Савета
родитеља школе
Индивидуални разговори с
родитељима у случајевима
потешкоћа у напредовању
ученика
Организовање
отвореног
дана школе једном месечно
када родитељи односно
други законски заступници
могу
да
присуствују
образовно васпитном раду
Подршка родитеља школи
кроз помоћ у унапређењу
услова рада

Носилац активности
Време реализације
Директор и одељенске Школске
2018.-2022.
старешине
година
Директор

2018.-2022.

Директор и
старешине

Школске
година
одељенске Школске
година

Директор и
старешине

одељенске Школске
година

2018.-2022.

Школске
година

2018.-2022.

Савет родитеља

2018.-2022.
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
Ученици ШОМОВ „Барток Бела“ Ада ће учествовати у организованим излетима,
екскурзијама и настави у природи у организацији две матичне основне школе „Чех
Карољ“ Ада и „Новак Радонић“ Мол по њиховом програму за период 2018.-2022. године.

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА “БАРТОК БЕЛА“ АДА ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНА
Школски одбор чине сви представници; локалне самоуправе, из реда запослених и
из реда родитеља ученика Школе. Школски одбор Школе ради по свом пословику.
СЕПТЕМБАР

Извршилац

Разматрање предлога Плана рада за
1. период 2018.-2022. године осталим плановима
и усвајање

Школски одбор

Разматрање предлога Извештаја о раду
2. за период 2018.-2022. године са осталим
извештајима и усвајање

Школски одбор

3.

Усвајање списка уџбеника и нотног
материјала за период 2018.-2022. године

Школски одбор

Усвајање родитељског учешћа ради
обезбезбеђења средстава за виши квалитет
образовања за период 2018.-2022. године

Школски одбор

4.

Разматрање предлога Плана стручног
усавршавања за период 2018.-2022. године и
усвајање

Школски одбор

5.

Упознавање са Законским новинама

Секретар

6.

НОВЕМБАР- ДЕЦЕМБАР
1.
2.

Усвајање Извештаја о педагошком раду
директора за Прво полугодиште
Разматрање

предлога

Финансијског

Школски одбор
Школски одбор
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Плана за период 2018.-2022. године и усвајање
3.

Текућа питања

Директор

ЈАНУАР-ФЕБРУАР- МАРТ
1.

Разматрање извештаја о остваривању
Годишњег програма рада на крају првог
полугодишта и усвајање

Школски одбор

2.

Усвајање Извештаја комисије за попис
и Завршног рачуна за период 2018.-2022.
године

Школски одбор

3.

Усвајање Плана Јавних набавки за
период 2018.-2022. године

Школски одбор

4.

Усвајање Извештаја о безбедности
ученика на крају првог полугодшта за период
2018.-2022. године

Школски одбор

5.

Усвајање Извештаја о безбедности и
здрављу на раду запослених за период 2018.2022. године и Плана за период 2018.-2022.
године.

Школски одбор

6.

Усвајање Извештаја о самовредновању
ученика на крају првог полугодшта за период
2018.-2022. године.

Школски одбор

МАЈ –ЈУН-ЈУЛ
1.

Усвање Извештај о инструктивно педагошком
раду директора за Друго полугодиште

Школски одбор

2.

Разматрање и усвајање нацрта плана уписа
ученика за период 2018.-2022. године

Школски одбор

3.
4.

1
Усвајање Извештаја о успеху ученика на крају
другог полугодшта за период 2018.-2022. године

Школски одбор

4
Усвајање Извештаја о безбедности ученика на
крају другог полугодишта за период 2018.-2022-.
године

Школски одбор

Председник Школског одбора
______________________
Лакатош Жолт
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШОМОВ “БАРТОК
БЕЛА“ АДА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНА

Савет Родитеља Школе се бира од по један представник родитеља из сваке класе.
Савет Родитеља Школе ради по свом пословику.
СЕПТЕМБАР

Извршилац

1.

Разматрање предлога Плана рада за
период 2018.-2022. године и усвајање

2.

Разматрање предлога Извештаја о раду за
период 2018.-2022. године и усвајање

Савет родитеља

3.

Усвајање списка уџбеника за период
2018.-2022. године

Савет родитеља

Усвајање родитељског учешћа ради
обезбезбеђења средстава за виши квалитет
4.
образовања за период 2018.-2022. године и
намене коришћења

Савет родитеља

5.

Упознавање са Правима детета

Секретар

6.

Упознавање са Законским новинама

Секретар

Савет родитеља

НОВЕМБАР- ДЕЦЕМБАР
1.
2.

Разматрање Извештаја о педагошком
раду директора за Прво полугодиште
Текућа питања

Савет родитеља
Директор

ЈАНУАР-ФЕБРУАР- МАРТ
1.

Разматрање извештаја о остваривању
Годишњег програма рада на крају првог
полугодишта и усвајање

Савет родитеља

2.

Усвајање Извештаја о самовредновању
ученика на крају првог полугодшта период
2018.-2022. године

Савет родитеља

3.

Усвајање Извештаја о
безбедности
ученика на крају првог полугодшта период
2018.-2022. године

Савет родитеља

4.

Усвајање Извештаја о оценама ученика
на крају првог полугодшта период 2018.-2022.
године

Савет родитеља

154

5.

Текућа питања

Савет родитеља

МАЈ –ЈУН-ЈУЛ
1.

Усвање Извештај о инструктивно педагошком
раду директора за Друго полугодиште

Савет родитеља

2.

Разматрање и усвајање нацрта плана уписа
ученика за период 2018.-2022. године

Савет родитеља

3.

1
Усвајање Извештаја о успеху ученика на крају
другог полугодшта

Савет родитеља

Председник Савета родитеља
______________________

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШОМОВ “БАРТОК
БЕЛА“ АДА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНА

Наставничко веће чине сви наставници и директор школе. Наставничко веће као
највиши и најодговорнији стручни колегијални орган Школе ради по свом пословнику
у коме су таксативно набројани сви послови и задаци.
СЕПТЕМБАР
1.

Подела задужења на годишњем нивоу

Извршилац
Директор

2.

Разматрање предлога Извештаја о раду за
период 2018.-2022. године

Директор

3.

Разматрање предлога Плана рада за
период 2018.-2022. године

Директор

4.
5.

Одређивање руководилаца стручних већа
Припреме и организовање концерта
поводом почетка школске године за период
2018.-2022. године

Директор
Директор и рук. ст.
Већа
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ОКТОБАР
1.

Утврђивање распореда додатне
допунске наставе и осталих облика рада

и

2.

Разматрање понуђених семинара
Каталога о струч усавршавању, дискусија

из

3.

Анализа успеха на првом тромесечју

Директор
Тим и директор
Директор и рук. ст.
Већа

НОВЕМБАР
1.

Организација концерата и припреме за
рук.актива
такмичења
директор

и

ДЕЦЕМБАР
Извештај о педагошком раду директора

1.
2.

Организација концерата припреме за
такмичења

Директор
рук.актива и
директор

ЈАНУАР-ФЕБРУАР
1.

2.
3.

Анализа
полугодишту

првом

рук.актива

Разматрање извештаја о остваривању
Годишњег програма рада на крају првог
полугодишта

Директор

Извештај
усавршавању

успеха

о

ученика

обављеном

у

стручном

Директор

МАРТ
Усвајање испитних питања за годишње

1.

испите

2.

Припрема и организација концерата за
Дан школе и припреме за такмичења

рук.актива
Директор рук. стр.
актива и наставници

АПРИЛ
1.

Анализа резултата рада на крају трећег
класификационог периода

2.

Усвајање оријентационог
полагања годишњих исп.

распореда

рук. стр. актива и
наставници
Директор
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МАЈ
1.

Извештај о инструктивно педагошком раду
директора

Директор

2.

Разматрање нацрта плана уписа ученика за
период 2018.-2022. године

Директор

3.

Разматрање предлога руководиоца ст.већа за
похвале и награде ученика

рук. стр. а.

ЈУН
1
Извештај о успеху ученика иа крају другог
полугодншта

рук. ст .а.

2
Утврђивање
Годишњег
плана
задужења

Директор

2.
3.

Усвајање списка уџбеника за период 2018.2022. године

1.

4.

елемената
за
израду
и
годишњег извештаја –

4
Информација о упису ученика
уписиом року
5

руководиоци струч.
а.

у првом

Директор

Оријентациона подела предмета на наставнике

Директор

5.
АВГУСТ
1.

1
Информација о упису ученика за период 2018.2022. године

Комисија

2

Подела ученика по одељељима

Директор

3

Усвајање распореда часова

Директор

4

Избор одељењских старешина

Директор

2.
3.
4.
5.

5
Усвајање календара васпитно- образовног рада
за период 2018.-2022. године

6.

6
Организовање испита за ванредне ученике и
извештај за јун

Директор
Директор

Директор
_________________
Бач Анамариа
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ПЛАН РАДА СТРУЧНА ВЕЋА ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“
АДА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНА
Стручно веће чине наставници истог предмета, односно сродних предмета,
образује се одлуком Наставничког већа. Стручна већа баве се свим оним пословима
задацима који се односе на стварање нормалних услова за одвијање наставног процеса
реализацију циљева васпитно-образовног рада. Задаци стручних већа дефинисани су
Пословнику о раду стручних органа.

а
и
и
у

У школи су формирана следећа стручна већа наставника:
-

Стручно веће клавира – руководилац Рожа Илдико
Стручно веће дувача – руководилац Тарапчик Јожеф
Стручно веће гудача – руководилац Нађ Арпад
Стручно веће хармонике – руководилац Вилагош Рената
Стручно веће трзача – руководилац Сабо Золтан
Стручно веће соло певача – руководилац Конц Ева

- Стручно веће за солфеђо и ТО – руководилац Бакша Агота

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КЛАВИР

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање плана
рада Стручног
већа.
Израда
годишњих
планова за сваки
предмет

НОСИЛАЦ

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико



Сви
чланови
Већа

Индивиду Рожа
алан
Илдико

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8
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Израда
месечних
планова за сваки
предмет
Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе
Доношење
планова рада и
усвајање
уџбеника
нотног
материјала за
школску годину



Сви
чланови
Већа

Индивиду Рожа
алан
Илдико



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа



Сви
чланови
Већа

Индивиду
алан рад
Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Рожа
Илдико

Организација
допунске и
додатне наставе

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

План набавке
наставних
средстава за
кабинете

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификациони
х периода

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Анализа тока
наставе

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Реализација
наставних
планова и
програма

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Реализација

Сви
чланови

Састанак
Стручног

Рожа
Илдико

Рожа
Илдико
Рожа
Илдико

Рожа
Илдико

Рожа
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наставних
садржаја

Већа

већа

Илдико

Мере за
побољшање
успеха ученика

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Извештај
професора који
су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Анализа
реализације
допунске и
додатне наставе

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Анализа успеха
на полугодишту

Сви
чланови
Већа

Састанак
Рожа
тима
за
Илдико
анализу

Израда плана
набавке
наставних
средстава за
наредну
школску годину

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Анализа
реализације
наставних
садржаја

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Тема: Активност
ученика на часу

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Израда Плана
већа за следећу
школску годину

Рожа
Илдико

Распоред
припремне
наставе за
ученике који
полажу разредне

Рожа
Илдико

Рожа
Илдико
Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико
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испите

Оријентациона
подела часова по
предметима и
одељењима
према Плану
уписа

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Рожа
Илдико

Руководилац Стручног већа
Рожа Илдико
____________________

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање
плана
рада
Стручног
већа.
Израда годишњих
планова за сваки
предмет
Израда месечних
планова за сваки
предмет

НОСИНАЧИН
ЛАЦ

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

ПРАЋЕЊЕ

8



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Индивиду Тарапчик
алан
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Индивиду Тарапчик
алан
Јожеф
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Планирање
активности
на
нивоу
редовне
наставе
Доношење
планова рада и
усвајање
уџбеника нотног
материјала
за
школску годину

Сви
чланови
Већа



Сви
чланови
Већа



Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Индивиду
алан рад
Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Организација
допунске и
додатне наставе



Сви
чланови
Већа

План набавке
наставних
средстава за
кабинете



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Сви
чланови

Састанак
Стручног

Тарапчик
Јожеф

Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификационих
периода



Анализа тока
наставе



Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања
Реализација
наставних
планова и
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програма

Већа

већа

Реализација

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Анализа
реализације
допунске и
додатне наставе



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Анализа успеха на
полугодишту



Сви
чланови
Већа

Састанак
тима за
анализу

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа



Тарапчик
Јожеф

наставних
садржаја
Мере за
побољшање
успеха ученика
Извештај
професора који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања

Израда плана
набавке наставних
средстава за
наредну школску
годину
Анализа
реализације
наставних
садржаја
Тема: Активност
ученика на часу
Израда Плана
већа за следећу
школску годину
Распоред
припремне
наставе за
ученике који
полажу разредне
испите





Тарапчик
Јожеф

Тарапчик
Јожеф
Тарапчик
Јожеф

Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф
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Оријентациона
подела часова по
предметима и
одељењима према
Плану уписа

Сви
чланови
Већа



Састанак
Стручног
већа

Тарапчик
Јожеф

Руководилац Стручног већа
Тарапчик Јожеф
_______________________

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ГУДАЧИ

АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ

8

Конституисање
актива за текућу
школску годину



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Усвајање плана
рада Стручног
већа.



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Нађ
Индивиду Арпад
алан



Сви
чланови
Већа

Индивиду Нађ
алан
Арпад

Израда годишњих
планова за сваки
предмет
Израда месечних
планова за сваки
предмет
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Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе
Доношење планова
рада и усвајање
уџбеника нотног
материјала за
школску годину

Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства
Организација
допунске и додатне
наставе
План набавке
наставних
средстава за
кабинете

Сви
чланови
Већа



Индивиду
алан рад





Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Анализа тока
наставе

Реализација
наставних планова
и програма

Нађ
Арпад

Сви
чланови
Већа

Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификационих
периода

Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања

Састанак
Стручног
већа







Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад
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Реализација
наставних садржаја
Мере за
побољшање успеха
ученика

Сви
чланови
Већа



Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
тима за
анализу

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Тема: Активност
ученика на часу



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Израда Плана већа
за следећу школску
годину



Нађ Арпад

Извештај
професора који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања
Анализа
реализације
допунске и додатне
наставе
Анализа успеха на
полугодишту
Израда плана
набавке наставних
средстава за
наредну школску
годину
Анализа
реализације
наставних садржаја

Распоред
припремне наставе
за ученике који
полажу разредне
испите



Оријентациона
подела часова по



Нађ
Арпад

Нађ Арпад

Састанак
Стручног
већа

Нађ
Арпад

Сви
чланови

Састанак
Стручног

Нађ
Арпад
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предметима и
одељењима према
Плану уписа

Већа

већа

Руководилац Стручног већа
Нађ Арпад
______________________

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХАРМОНИКА

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Индивиду Вилагош
алан
Рената

Израда месечних
планова за сваки
предмет



Сви
чланови
Већа

Индивиду Вилагош
алан
Рената

Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање плана
рада Стручног
већа.
Израда годишњих
планова за сваки
предмет

Доношење планова
рада и усвајање
уџбеника нотног
материјала за
школску годину

НОСИЛАЦ

ДИНАМИКА
9



1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Сви
чланови
Већа

Вилагош
Рената

Индивиду
алан рад
Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената
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Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Организација
допунске и додатне
наставе
План
набавке
наставних
средстава
за
кабинете
Анализа
успеха
ученика
по
предметима
на
крају
класификационих
периода
Анализа
наставе
Дискусија
оцењивању
критеријумима
оцењивања



тока
о
и




Реализација
наставних планова
и програма
Реализација
наставних садржаја




Мере за
побољшање успеха
ученика





Вилагош
Рената

Вилагош
Рената
Вилагош
Рената
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Извештај рофесора
који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Анализа успеха на
полугодишту



Сви
чланови
Већа

Састанак
тима за
анализу

Вилагош
Рената

Израда
плана
набавке наставних
средстава
за
наредну школску
годину



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Тема:
Активност
ученика на часу



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Израда Плана већа
за следећу школску
годину



Вилагош
Рената



Вилагош
Рената

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Вилагош
Рената

Анализа
реализације
допунске и додатне
наставе

Анализа
реализације
наставних садржаја

Распоред
припремне наставе
за ученике који
полажу
разредне
испите
Оријентациона
подела часова по
предметима
и
одељењима према
Плану уписа

Вилагош
Рената

Руководилац Стручног већа
Вилагош Рената
______________________
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТРЗАЧИ

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Израда годишњих
планова за сваки
предмет



Сви
чланови
Већа

Сабо
Индивиду Золтан
алан

Израда месечних
планова за сваки
предмет



Сви
чланови
Већа

Индивиду Сабо
алан
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање плана
рада Стручног
већа.

Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе
Доношење планова
рада и усвајање
уџбеника нотног
материјала за
школску годину

Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства
Организација
допунске и додатне

НОСИЛАЦ

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Сабо
Золтан

Индивиду
алан рад



Сви
чланови
Већа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Сви
чланови

Састанак
Стручног

Сабо
Золтан



Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан
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наставе

Већа

већа

План набавке
наставних
средстава за
кабинете

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификационих
периода



Анализа тока
наставе
Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања




Реализација
наставних планова
и програма
Реализација
наставних садржаја






Мере за
побољшање успеха
ученика



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Извештај
професора који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Анализа
реализације
допунске и додатне
наставе



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
тима за
анализу

Сабо
Золтан

Анализа успеха на
полугодишту
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Израда плана
набавке наставних
средстава за
наредну школску
годину



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Тема: Активност
ученика на часу



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Израда Плана већа
за следећу школску
годину



Сабо
Золтан

Распоред
припремне наставе
за ученике који
полажу разредне
испите



Сабо
Золтан

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Сабо
Золтан

Анализа
реализације
наставних садржаја

Оријентациона
подела часова по
предметима и
одељењима према
Плану уписа

Сабо
Золтан

Руководилац Стручног већа
Сабо Золтан
_________________
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СОЛО ПЕВАЧИ

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање плана
рада Стручног
већа.
Израда годишњих
планова за сваки
предмет
Израда месечних
планова за сваки
предмет
Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе
Доношење планова
рада и усвајање
уџбеника нотног
материјала за
школску годину

Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства
Организација

НОСИЛАЦ

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ

8



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Индивиду
Конц Ева
алан



Сви
чланови
Већа

Индивиду
Конц Ева
алан



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Индивиду
алан рад



Сви
чланови
Већа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Сви

Састанак

Конц Ева



Састанак
Стручног
већа

Конц Ева
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допунске и додатне
наставе
План набавке
наставних
средстава за
кабинете

чланови
Већа

Стручног
већа

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
тима за
анализу

Конц Ева



Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификационих
периода



Анализа тока
наставе



Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања



Реализација
наставних планова
и програма
Реализација
наставних садржаја
Мере за
побољшање успеха
ученика
Извештај
професора који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања
Анализа
реализације
допунске и додатне
наставе
Анализа успеха на
полугодишту
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Израда плана
набавке наставних
средстава за
наредну школску
годину



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Тема: Активност
ученика на часу



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Израда Плана већа
за следећу школску
годину



Конц Ева

Распоред
припремне наставе
за ученике који
полажу разредне
испите



Конц Ева

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Оријентациона
подела часова по
предметима и
одељењима према
Плану уписа



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Конц Ева

Анализа
реализације
наставних садржаја

Конц Ева

Руководилац Стручног већа
Конц Ева
_________________________

175

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СОЛФЕЂО И ТО

АКТИВНОСТ
Конституисање
актива за текућу
школску годину
Усвајање плана
рада Стручног
већа.
Израда годишњих
планова за сваки
предмет
Израда месечних
планова за сваки
предмет
Планирање
активности на
нивоу редовне
наставе

НОСИЛАЦ

НАЧИН

ПРАЋЕЊЕ



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Индивиду Бакша
алан
Агота



Сви
чланови
Већа

Индивиду Бакша
алан
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

ДИНАМИКА
9

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Бакша
Агота

Индивиду
алан рад

Доношење планова
рада и усвајање
уџбеника нотног
материјала за
школску годину



Сви
чланови
Већа

Организација
огледних
предавања и
међусобне посете
наставника ради
размене и
преношења
искуства



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Организација
допунске и додатне
наставе



Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота
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План набавке
наставних
средстава за
кабинете



Анализа тока
наставе




Реализација
наставних планова
и програма
Реализација
наставних садржаја

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Анализа успеха
ученика по
предметима на
крају
класификационих
периода

Дискусија о
оцењивању и
критеријумима
оцењивања

Сви
чланови
Већа






Мере за
побољшање успеха
ученика



Сви
чланови
Већа

Извештај
професора који су
присуствовали
семинарима
стручног
усавршавања



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Бакша
тима
за
Агота
анализу

Анализа
реализације
допунске и додатне
наставе
Анализа успеха на
полугодишту
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Израда плана
набавке наставних
средстава за
наредну школску
годину



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Израда Плана већа
за следећу школску
годину



Бакша
Агота

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Распоред
припремне наставе
за ученике који
полажу разредне
испите



Бакша
Агота

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота



Сви
чланови
Већа

Састанак
Стручног
већа

Бакша
Агота

Анализа
реализације
наставних садржаја
Тема: Активност
ученика на часу

Оријентациона
подела часова по
предметима и
одељењима према
Плану уписа

Руководилац Стручног већа
Бакша Агота
_____________________

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ПЕРИОД
2018.-2022. ГОДИНЕ
Педагошки колегијум сачињавају руководиоци стручних већа и стручних актива.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћници
директора.
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Педагошки колегијум ће се у току школске године састајати једном месечно и
разматрати питања у вези са пословима Школе који се тичу:
1. осигурања квалитета и унапређивања образовно васпитног рада,
2. остваривања развојног плана школе,
3. организовања педагошко инструктивног увида и надзора и предузимања мера за
унапређивање и побољшање услова рада ученика и наставника
4. планирања стручног усавршавања запослених
5. саветовања руководећег тима у вези са свим темама важним за функционисање
Школе.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ПЕРИОД
2018.-2022. ГОДИНЕ

ПРВИ РАЗРЕД
СЕПТЕМБАР:

1. Упознавање ученика са организацијом рада у школи: распоред часова, наставни
план и програм, потребни уџбеници и школски прибор, организација и место извођења
наставе
2. Упознавање ученика са Кућним редом и Правилником о правима и обавезама
ученика, наставним планом и карактеристикама класе
3. Први родитељски састанак
ОКТОБАР:
1. Анализа изостајања ученика са наставе и правдање изостанака
2. Укључивање ученика у допунску наставу
3. Ваннаставне активности - снимање интереса ученика
4. Значај правилног избора занимања за мотивацију ученика за рад – дискусија са
ученицима, информисање
о могућностима промене (хоризонтална и вертикална
покретљивост у оквиру образовно васпитног рада )
НОВЕМБАР:
1. Анализа успеха и изостајање ученика на првом класификационом периоду
2. Тема за дискусију или анкету – однос ученика према радним
структура радног дана

обавезама,
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3. Други родитељски састанак- интерни час
4. Сређивање педагошке документације
ДЕЦЕМБАР:
1.Посета часовима предметних наставника солфеђа и ТО у свом одељењу
2.Сарадња међу ученицима (дискусија), социометријска структура одељења, ако
постоји потреба
3.Анализа реализације програмских садржаја - разговор са ученицима о
проблемима савладавања програмских садржаја
ЈАНУАР:
1. Прослава Дана Светог Саве
2.
ФЕБРУАР:
1. Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту
2. Анализа изостајања и правдање часова
3. Трећи родитељски састанак.
4. Препреме за такмичења
МАРТ:
1. Договор о уређењу школског амбијента
2. Користимо школски интернет - дискусија
3. Препреме за такмичења и наступе на концертима
4. Обележавање Дана школе
АПРИЛ:
1. Анализа постигнутих резултата на трећем класификационом периоду
2. Насилничко понашање и болести зависности (разговор, предавање, филм)
3. Четврти родитељски састанак- инрени час
4. Припреме за такмичења
МАЈ:
1. Анализа укључености ученика у ваннаставне активност
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2. Информисање ученика о могућности даљег школовања
3. Анализа успеха ученика на такмичењима
4. Припреме за годишњи испит
ЈУН:
1. Постигнути резултати на крају наставне године
2. Предлог за похвале и награде ученика
3. Упознавање ученика са процедуром и календаром полагања разредних и
поправних испита

ДРУГИ РАЗРЕД
СЕПТЕМБАР:
1. Упознавање ученика са Правилником о правима и обавезама ученика
2. Упознавање са наставним планом и програмом за други разред,
потребним уџбеницима и школским прибором, распоредом теоријске и
практичне наставе
3.Први родитељски састанак
4.Припреме и организација концерта поводом почетка школске године период
2018.-2022. године.
ОКТОБАР:
1. Одређивање ученика за допунску наставу
2. Уређење школског простора – дискусија, планирање акција
3. Први утисци са практичне наставе, очекивања, проблеми - разговор са
ученицима
4. Снимање интереса ученика за укључивање у ваннаставне активности
5. Школске обавезе и радне навике – разговор са ученицима
НОВЕМБАР:
1. Анализа резултата на првој класификацији
2. Сређивање педагошке документације
3. Други родитељски састанак- интерни час
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ДЕЦЕМБАР:
1. Посета часовима предметних наставника солфеђа и ТО у свом одељењу
2. Заштита животне средине ( предавање, практичне радионице- рециклажа – начин
реализације по избору одељ. старешине)
3. Анализа посећености часова редовне и допунске наставе и правдање изостанака
4. Самооцењивање – објективност самопроцене ученика кроз дискусију
ЈАНУАР:
1. Сређивање педагошке документације
2. Прослава Дана Светог Саве
ФЕБРУАР:
1. Анализа успеха на крају првог полугодишта
2. Трећи родитељски састанак
3. Припреме за такмичења
МАРТ:
1. Посета часовима предметних наставника солфеђа и ТО у свом одељењу
2. Припреме за такмичења и концерте
3. Прослава Дана школе

АПРИЛ:
1. Анализа постигнутих резултата на трећој класификацији
2. Четврти родитељски састанак
3. Припреме за такмичења
4. Припреме за годишњи испит
МАЈ:
1. Сарадња међу ученицима-бољи резултати у раду – организовање помоћи
ученицима који имају тешкоћа у савладавању програмских садржаја
2. Анализа оцењивања ученика
3. Сређивање педагошке документације
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ЈУН:
1. Анализа постигнутих резултата на крају школске године
2. Предлог ученика за похвале и награде
3. Упознавање ученика са процедуром пријављивања и полагања разредних и
поправних испита
4. Финално сређивање педагошке документације

ТРЕЋИ/ПЕТИ РАЗРЕД
СЕПТЕМБАР:
1. Упознавање ученика са наставним планом и програмом за трећи разред,
потребним уџбеницима и школским прибором, организацијом наставе
2. Упознавање ученика са Кућним редом и Правилником о правима и обавезама
ученика
3. Први родитељски састанак
4. Припреме и организација концерта поводом почетка школске године период 2018.2022. године.
ОКТОБАР:
1. Упознавање са критеријумима оцењивања, односно са минимумом захтева
наставника за позитивну оцену
2. Испитивање потреба и укључивање ученика у допунску наставу
3. Такмичења и додатна настава – снимање интересовања, мотивисање ученика
НОВЕМБАР:
1. Анализа резултата на првој класификацији и закључци о мерама које треба
предузети
2. Питања у вези професионалне оријентације – прикупљање, план рада на томе и
потребних ресурса
3. Сређивање педагошке документације
4. Други родитељски састанак- интерни час
ДЕЦЕМБАР:
1. Анализа посећености часова допунске наставе и резултати
2. Празници – радост и ризик, трибина или предавање (прекомерно јело, пиће,
психоактивне супстанце)
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ЈАНУАР:
1. Сређивање педагошке документације
2. Прослава Дана Светог Саве
ФЕБРУАР:
1. Анализа резултата рада у првом полугодишту
2. Како пружити помоћ слабијим ученицима у савладавању програмских садржаја
3. Трећи родитељски састанак
4. Посета часовима предметних наставника у свом одељењу
МАРТ:
1. Анализа односа у одељењу, проблема у комуникацији, толеранција различитости
- дискусија
2. Анкета за завршне разреде- утисци о школи, идеје
3. Анализа изостајања и правдање изостанака
4. Припреме за такмичења и концерте
5. Прослава Дана школе
АПРИЛ:
1. Анализе постигнутих резултата на трећој класификацији
2. Трећи родитељски састанак-интерни час
3. Договор о прослави матурске вечери за завршне разреде
4. Припреме за годишњи испит
5. Припреме за такмичења
МАЈ-ЈУН :
1. Посета часовима предметних наставника у свом одељењу
2. Упућивање ученика завршних разреда у процедуру полагања годишњег испита
3. Какве резултате очекујемо за крај школске године
4. Анкета и дискусија за ученике завршних разреда – наставак даљег школовање :
5. Сређивање педагошке документације
6. Учешће у раду комисија за поправне и завршне испите
184

7. Предлагање ученика за похвале и награде

ДРУГИ /ЧЕТВРТИ / ШЕСТИ РАЗРЕД-ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ
СЕПТЕМБАР:
1. Упознавање ученика са планом и програмом, потребним уџбеницима, прибором,
распоредом часова теоријске наставе и вежби, матурским испитом (време, облик,
садржај и начин полагања)
2. Сређивање педагошке документације
3. Први родитељски састанак
4. Припреме и организација концерта поводом почетка школске године период
2018.-2022. године.
ОКТОБАР:
1. Шта треба учинити у току ове школске године да би се дошло наставка
школовања, дискусија о значају информисања, планирања
НОВЕМБАР:
1. Утврђивање потребе за допунском наставом, додатна настава за припрему за
средњу музичку школу.
2. Анализа постигнутих резултата на првој класификацији
3. Други родитељски састанак- Интерни час
ДЕЦЕМБАР:
1. Посета часовима предметних наставника у свом одељењу
2. Анализа оцењивања
3. Сређивање педагошке документације
ЈАНУАР:
1. Сређивање педагошке документације
2. Прослава Дана Светог Саве

ФЕБРУАР:
1. Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту
2. Анализа изостајања ученика и мере за смањење неоправданих изостанака
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3. Трећи родитељски састанак- Интерни час
МАРТ:
1. Слободно време ученика - колико га имамо и како га најбоље користити
2. Сређивање педагошке документације
3. Анкета о опредељењу за наставак даљег школовања
АПРИЛ:
1. Шта после завршеног завршеног основног музичког образовања - снимање жеља
и намера ученика
2. Анализа постигнутих резултата на трећој класификацији
3. Четврти родитељски састанак (договор о организацији матурске вечери)
МАЈ:
1. Информисање о могућностима уписа у средњу школу
2. Припреме за крај школске године (информације о поправним, разредним и
годишњим испитима и потребној документацији за пријављивање полагања)
ЈУН:
1. Сређивање педагошке документације
2. Анализа постигнутих резултата на крају школске године
3. Предлог за похвале и награде

ПЛАН РАДА ЧАСА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА
ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ
СЕПТЕМБАР
1. Упознавање ученика са Кућним редом и правима и обавезама ученика
2. Упознавање ученика са наставним планом и програмом
ОКТОБАР
1.Анализа изостајања и правдања изостанака
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2.Укључивање ученика у допунску наставу
3.Ваннаставне активности (потребе ученика)
НОВЕМБАР
1.Анализа успеха и изостајање ученика на првом класификационом периоду
2. Укључивање ученика у допунску наставу
3. Припрема за полугодишњи концерт
ДЕЦЕМБАР
1. Анализа изостајања и правдање часова
2 . Припрема за полугодишњи концерт
ЈАНУАР
1.Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту
2.Прослава Дана светог Саве
ФЕБРУАР
1. Анализа изостајања и правдање часова
2. Припрема за Дан школе
МАРТ
1. Анализа изостајања и правдање часова
2. Спровођење анкета
3. Организација и одржавање Дана школе
АПРИЛ
1. Анализа постигнутих резултата на трећем класификационом периоду
2. Припреме за завршни концерт завршних разреда
3. Припреме за такмичења
МАЈ
1. Анализа изостајања и правдање часова
2. Анализа постигнутих резултата на трећем класификационом периоду
3. Организовање и одлазак на такмичења
4. Организовање завршног концерта завршних разреда
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ЈУН
1. Анализа постигнутих резултата на четвртом класификационом периоду
2. Организовање и одлазак на такмичења
3. Организовање завршног концерта осталих разреда
4. Организовање годишњих испита

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022.
ГОДИНА

Запослени у нашој школи се стручно усвршавају на више различитих ниво:
- Стручно усавршавање у оквиру школе које припремају стручни активи и
тимови (на основу Документа о вредновању интерног стручног усавршавања)
- Стручно усавршавање у оквиру школе које организују стручна већа по
областима (угледни часови итд)
- Стручно усавршавање на акредитованим програмима ЗУОВ-а.

Одговорно лице
___________________
Бач Анамариа

Председник Школског Одбора
________________________
Лакатош Жолт

188

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ПЕРИОД 2018.2022. ГОДИНА

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

Формирање ученичког парламента
Дечија недеља прва недеља октобра –активности
Прослава Међународног дана толеранције – 16. новембар
Прослава Светског дана детета -20 новембар
Прослава Светског Дана људских права – 10. децембар и
Одржавање Новогодишњег концерта
Обележавање прославе Св. Саве
Активности у организацији школе
Уређење унутрашњости школе и школског дворишта и
Прослава Дана Школе и
Прослава Светског дана заштите вода – 22. март
Одлазак на концерете и позоришне представе изван општине Ада и
обележавање Дана Планете Земље -22 април
Прослава Светског дана птица и дрвећа – 10. мај и
Испраћај матураната
Извештај свега урађеног
План за наредну годину
Председник Ученичког парламента
________________
Адамовић Реља
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ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022.
ГОДИНА
У оквиру акционог плана за превенцију насиља у нашој школи формиран је вршњачки тим
за активности у периоду 2018.-2022. године који сарађују заједнички са представником
локалне самоуправе и представником ОУП ПС Ада, Центром за Социјални рад и Домом
Здравља у Ади, са осталим наставницима школе, са родитељима, са цивилним
организацијама и осталим школама као и радним организацијама на територији општине
по потреби сарађује – Бач Анамариа – директор Школе у консултацији са психологом
школе „Чех Карољ“ Драгин Анастазијом.
Превентивна улога културних манифестација у циљу безбедности деце
Ванаставне активности
Ред.
бр.
1.

Активности

Време реализације

Реализатори

Трибина са темом дечија
права и Заштита деце.

Тим за заштиту деце и Савет
родитеља.

2.

Предавање о насиљу у
школи.
Дечија недеља.

Током септембра месеца
у периоду 2018.-2022.
године.
Током октобра месеца
текуће године.
Прва недеља октобра
месеца текуће године.

3.

4.

Организовање посете
концерата и приредби.

У периоду 2018.-2022.
године

5.

Организовање камерног
састава.

У периоду 2018.-2022.
године

6.

Одлазак на разне приредбе
са 2-3 музичке тачке по
позиву.
Организовање концерата
наствника и ученика.
Организовање такмичења у
школи /квиз,талент шоу и др
Организовање акција
озелењавања и уређења
школе и околине.

У периоду 2018.-2022.
године

7.
8.
9.

У периоду 2018.-2022.
године
У периоду 2018.-2022.
године
У периоду 2018.-2022.
године

Тим за заштиту ученика,
Вршњачки тим и наст.
Ментор вршњачког тима/
Ученичког парламента,
Тим за заштиту ученика и
Вршњачки тим /Ученички
парламент.
Ментор вршњачког тима,
Тим за заштиту деце и
Вршњачки Тим.
Ментор вршњачког тима
предметни наставници и
одабрани и заинтересовани
ученици.
Ментор вршњачког тима
Одабрани ученици са
наставницима.
Одабрани ученици са нас.
Ментор вршњачког тима
Одабрани ученици са наст.
Ментор вршњачког тима
Одабрани ученици са
наставницима и сви зап.

Ментор Вршњачког Тима
Сабо Золтан
______________________
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ТИМОВИ У ШКОЛИ
-

Тим за самовредновање квалитета рада школе
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и програми других облика ризичног понашања
Тим за израду програма за рад по ИОП-у
Тим за професионалну оријентацију
Тим за израду програма сарадње са породицом
Тим за израду програма заштите животне средине
Тим за израду програма излета, екскурзија и наставе у природи
Тим за израду програма сарадње са локалном самоуправом, културним и јавним
установама
Тим за стручно усавршавање наставника
Тим за решавање проблема комуникације, тимски рад, самоиницијатива и
подстицање предузетничког духа
Тим за сарадњу са организацијама из окружења, медијима и институцијама
културе
Тим за реализацију програма васпитног рада са ученицима
Тим за реализацију програма здравствене заштите
Тим за реализацију плана и програма са талентованим и надареним ученицима
Тим за реализацију програма музичког образовања за децу предшколског
узраста
Тим за реализацију програма музичког образовања одраслих
Тим за реализацију програма слободних активности ученика
Тим за реализацију програма социјалне заштите

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Праћење остваривања Школског програма ће се остварити кроз:
- Евалуација рада Стручних вeћa
- Евалуација рада Стручних актива
- Евалуација постигнућа ученика - исходи ОВ рада
- Евалуација реализације Развојног плана школе
- Евалуација Посебних програма школе
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Предлог плана рада сачинио Тим у саставу:
1. Рожа Илдико – члан __________________________
2. Нађ Арпад – члан_____________________________
3. Конц Ева – члан______________________________
4. Сабо Золтан – члан____________________________
5. Бакша Агота – члан__________________________
6. Вилагош Раната – члан ________________________
7. Тарапчик Јожеф –члан __________________________
Бач Анамариа, директор - кординатор_____________
Школски одбор ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, на основу члана 61. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017) на седници одржаној дана
29.05.2018.године донео је

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018.-2022. ГОДИНЕ
Овај Школски програм примењује се почев од 01.09.2018. године, а закључно са
31.08.2022. године.

Директор школе
____________________
Бач Анамариа

Председник Школског одбора
_______________________
Лакатош Жолт

Школски програм објављен је на огласној табли школе дана 29.05.2018. године.
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