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1) Циљеви школског програма 

 

Циљеви Школског програма 

1. Конкретизација и прилагођавање законом прописаног наставног плана и 
програма условима и ресурсима школе 

2. Усвајање елементарних музичких знања и развој музичке културе 
3. Информисање ученика, родитеља и локалне заједнице о образовним 

садржајима 
4. Оспособљавање ученика за наставак школовања у средњој музичкој школи, као 

и за  аматерско бављење музиком, на нивоу основношколског знања и искуства 

 

 
 

Начин остваривања принципа образовања 
1. Школа поштује право на образовање, и образовање и васпитање чини доступним без 

дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге 
припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, 
тешкоћа и сметњи у развоју, за све ученике који положе пријемни испит. 

2. Школа омогућава квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама сваког 
детета, ученика кроз индивидуални облик рада, а ученици имају могућност да у оквиру 
предвиђеног градива сами бирају образовне садржаје који одговарају њиховим образовним 
потребама и сензибилитету. 

3. Школа обезбеђује неговање отворености, сарадње, толеранције, свести о културној и 
цивилизацијској повезаности у свету, посвећености основним моралним вредностима, вредностима 
правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и осигурава пуно поштовање 
права детета и ученика захваљујући континуираном оснаживању запослених (кроз активности Тима 
за заштиту ученика, саветодавни рад директора и психолога са запосленима, радионице 
комуникације и посећивање програма стручног усавршавања) да истрају на поштовању ових 
принципа. 

4. Школа обезбеђује усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике 
наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија 
мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа (смотре, преслушавања, интерни и јавни часови, 
концерти, такмичења,пројекти);  

5. Школа обезбеђује једнаке могућности за образовање и васпитање у складу са потребама и 
интересовањима деце и ученика без препрека за промене, настављање и употпуњавање 
образовања и образовање током целог живота на тај начин што излази у сусрет потребама ученика 
када је у питању убрзано напредовање или задржавање ученика у истом разреду у циљу 
усклађивања трајања школовања или боље припреме за наставак школовања. Поред тога 
ученицима је омогућено и ванредно школовање путем полагања испита, као и хоспитовање на 
часовима редовне наставе под одређеним условима. 
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6. Имајући у виду све специфичности основног музичког образовања, школа инсистира на 
благовременом стицању свих знања и вештина, које ће створити базу за касније лакше 
оспособљавање ученика за рад, усклађено са савременим захтевима музичке професије (за коју се 
наши ученици припремају почев од првог разред основне музичке школе, кроз различите 
активности кроз које стичу увид у захтеве професије). 

Школа својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  

7. ефикасну сарадњу са породицом кроз редовне контакте са предметним наставницима, психологом 
и директором школе и кроз њихово  укључивање у остваривање постављених образовно- васпитних 
циљева  

8. праћење потреба локалне заједнице (приликом уписивања ученика у школу) и организација 
надлежних за послове запошљавања (приликом упућивања ученика на даље школовање) 

9. разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се 
постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању 
(концерти, сарадња са институцијама образовања и културе у граду и шире, сарадња са музичким 
школама на нивоу Србије, сарадња са ФМУ и ФЛУ, сарадња са институцијама за бригу о деци са 
посебним потребама, сарадња са институцијама за бригу о старим лицима);  

10. ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег 
учинка (излажење у сусрет најразноврснијим образовним потребама ученика, почев од пружања 
могућности да ученик даје сугестије при одабиру програма, до припреме ученика за наступ на 
такмичењима, кроз свакодневни интензиван рад наставника – према указаној потреби, рад и током 
школских распуста) 

11. отвореност према педагошким и организационим иновацијама кроз неговање сарадње са музички 
школама на нивоу наставних одсека, кроз организовање мајсторских курсева, организовање 
консултација са наставницима СМШ, кроз организовање манифестација (такмичења и фестивала на 
којима се размењују искуства и прате постигнућа ученика), кроз сарадњу са школама у иностранству 
у складу са материјалним могућностима школе и локалне заједнице. 

У остваривању принципа образовања, школа посебну пажњу посвећује и:  

12. правовременом укључивању у различите видове предшколског васпитања и образовања (кроз 
континуирану сарадњу са предшколским установама, као и кроз приређивање концерата и 
презентација потребама циљне групе предшколаца);  

13. адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и 
васпитања (кроз организовање рада припремног разреда, кроз организовање припреме за 
полагање пријемног испита за упис ученика у први разред ОМШ, као и кроз припремање ученика за 
полагање пријемног испита за СМШ);  

14. идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, и обезбеђивању 
услова да без обзира на сопствене материјалне могућности (као будући уметнички потенцијали)  
имају приступ квалитетном образовању (кроз квалитетну наставу и разноврсну понуду ваннаставних 
активности, кроз које могу да сагледају и на прави начин вреднују своје способности); 

15. могућности да деца и ученици са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене 
материјалне услове имају приступ образовању, а болесна деца и ученици остварују право на 
појачан образовно-васпитни рад након повратка са болничког и кућног лечења, радећи на 
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отклањању техничких ограничења за рад наставника у овим условима; 

16. смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално 
угрожених категорија становништва и удаљених подручја, особа са специфичним тешкоћама у 
учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног 
образовања; 

17. каријерном вођењу и саветовању запослених и ученика усмереном ка личном развоју појединца и 
напредовању у образовном и професионалном смислу (кроз омогућавање присуствовања 
програмима сталног стручног усавршавања, кроз сталне консултације са стручним сарадницима и 
директором школе усмереним на развој каријере, кроз омогућавање концертног наступања и 
организовање солистичких концерата наставника и ученика); 

18. остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права (о 
чему воде рачуна сви у школи, а посебно Тим за заштиту ученика). 

 

 
 

Начин остваривања циљева образовања 
1. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима школа остварује кроз 
континуирано праћење потреба и могућности детета и ученика и континуирано усклађивање 
садржаја рада тим потребама и могућностима. 

2. Стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су неопходни за лично остварење и развој, 
инклузију и запослење, као и за стицање и развијање основних компетенција (у погледу 
комуникације на језику уметности, компетенције учења како се учи, међуљудске и грађанске 
компетенције и компетенције културног изражавања) школа остварује кроз наставни процес, кроз 
радионице комуникације, кроз давање ученицима прилике да уче на основу позитивних примера 
које дају запослени у школи; 

3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса школа остварује кроз 
наставни процес, али и кроз низ ваннаставних активности које организује (интерни и јавни часови, 
концерти, мајсторске радионице, такмичења и школске манифестације, пројекти);  

4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација школа 
обезбеђује кроз наставни процес, али и захваљујући додатном раду наставника.  Школа није у 
могућности да обезбеди вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 
технологија, јер не располаже потребним бројем рачунара за потребе наставе; 

5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота и 
економског, социјалног и демократског развоја друштва школа омогућава кроз бројне ваннаставне 
активности (концерти, такмичења, радионице, укључивање ученика у рад разноврсних пројеката);  

6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током 
целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе школа обезбеђује 
квалитетним радом наставника, али и давањем могућности сваком ученику да у широкој понуди 
ваннаставних активности одабере ону која највише одговара његовим образовним потребама и 
сензибилитету. Школа негује сарадњу са бившим ђацима, који кроз одржавање солистичких 
концерата или кроз учествовање на концертима и пројектима у организацији школе дају допринос 
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правилном професионалном усмеравању млађих генерација. Школа негује сарадњу са школама у 
иностранству кроз заједничке концерте ученика и наставника и размену искустава везано за 
организовање рада школе;  

7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења 
школа ученицима обезбеђује кроз наставни процес и бројне ваннаставне активности;  

8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 
развоја и будућег живота школа обезбађује кроз редовне консултације родитеља са наставницима, 
стручним сарадницима (психологом и разредним старешином) и директором школе, као и кроз 
програм припреме ученика за наставак школовања у СМШ (што подразумева давање ученицима 
тачних и благовремених информација о могућностима за даље школовање, давање тачне оцене 
нивоа постигнућа и процене да ли је ученик стекао сва потребна знања и вештина које ће му 
омогућити неометано праћење наставе из свих наставних предмета, организовање консултација са 
директорима СМШ и будућим наставницима ученика, разматрање материјалних могућности 
породице када је у питању набавка квалитетног инструмента неопходног за наставак школовања, 
разматрање могућности да ученик буде смештен у дому итд.);  

9. Имајући у виду све специфичности основног музичког образовања, школа инсистира на 
благовременом стицању свих, за рад и занимање потребних знања, вештина и стручних 
компетенција, у складу са захтевима занимања и потребама тржишта рада, кроз стално указивање 
на значај стицања квалитетних и употребљивих знања за будући живот. 

10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности школа негује кроз поштовање 
законске процедуре у вези са спровођење забране пушења, кроз разговоре наставника и психолога 
са ученицима о начинима чувања здравља, кроз разговоре о безбедности ученика у школи у оквиру 
радионица комуникације, кроз едукативне постере на огласним таблама школе итд.);  

11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке 
етике и заштите животиња школа сваке године обезбеђује кроз разговоре са ученицима у оквиру 
реализовања наставе и ваннаставних активности, а поред тога и у оквиру путовања на Републички 
фестивал МБШС, који се сваке године одржава у другом граду у Србији, чиме се пружа могућност да 
се током обиласка  града и околине са ученицима разговара на наведене теме; 

12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства школа 
обезбеђује кроз присуствовање наставника програмима стручног усавршавања, кроз позитивне 
примере понашања и начина комуникације запослених (са ученицима, родитељима и међусобно) 
кроз разговоре са психологом, кроз радионице комуникације итд.;  

13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и 
бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности 
школа обезбеђује кроз континуирани утицај и разговор запослених (наставника, стручних сарадника 
и директора школе) са ученицима и кроз радионице комуникације;  

14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и 
свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 
народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 
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баштине школа обезбеђује кроз обраду композиција различитих домаћих и иностраних аутора и 
разговоре о њиховим ауторима и њиховом садржају, кроз континуирани позитиван утицај 
запослених, кроз сталне разговоре са ученицима, кроз радионице комуникације и организовање 
манифестација „Понедељком у Ђорђевићу“,  „Музички времеплов“, „Светосавска академија“, 
„Примењена музика“ и многих других. 

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости школа остварује кроз утицај запослених на 
ученике давањем личног позитивног примера, кроз рад стручних сарадника школе, кроз рад тима за 
заштиту ученика, кроз едукативне постере, кроз сталне разговоре са ученицима на наведене теме и 
кроз радионице комуникације; 

16. повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на 
знању, школа остварује кроз одговоран приступ раду са ученицима, кроз пружање додатне подршке 
ученицима, кроз организовање концерата за ученике основних школа, средњих школа, 
предшколских установа и концерата за грађанство. 

 

 
 

Начин остваривања стандарда постигнућа 

1. 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, заједнице и друштва у целини.  

2. Школа обезбеђује све потребне услове да деца и ученици постижу опште исходе, односно 
буду оспособљени да:  
1) усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;  
2) науче како да уче и да користе свој ум;  
2а) овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет 
рада; 
3) идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 
мишљење;  
4) раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;  
5) одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;  
6) прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;  
7) ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и 
симболичким средствима;  
8) ефикасно и критички користе научна и технолошка знања, уз показивање одговорности 
према свом животу, животу других и животној средини;  
9) схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема 
разумеју да нису изоловани;  
10) покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха. 

3. Остваривање општих исхода образовања и васпитања школа обезбеђује образовно-
васпитним процесом, кроз све облике, начине и садржаје рада.  

4. Школа обезбеђује остваривање Стандарда образовања и васпитања:  
1) општих и посебних стандарда знања, вештина и вредносних ставова ученика (у даљем 
тексту: општи и посебни стандарди постигнућа), кроз континуирани рад са ученицима и 
праћење и вредновање квалитета ученичких постигнућа;  
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2) стандарда знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за 
професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја, кроз остваривање 
програма сталног стручног усавршавања наставника;  
3) стандарда компетенција директора, кроз остваривање програма сталног стручног 
усавршавања директора школе;  
 4) стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, кроз укључивање у рад секција 
(по наставним предметима) у оквиру Заједнице музичких и балетских школа, које се баве 
квалитетом уџбеника; 
 5) стандарда квалитета рада установе, кроз примену Правилника о стандардима квалитета 
рада установе. 

5. Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на ниво, 
циклус, врсту образовања, разред и предмет. 
1) Општи стандарди постигнућа утврђени су на основу општих исхода образовања и 

васпитања по циклусима образовања и васпитања. 
2) Посебни стандарди постигнућа утврђени су према разредима и предметима, на основу 

општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа. 
3) За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога то потребно, школа посебне стандарде постигнућа може да прилагоди 
индивидуалним потребама ученика , уз стално праћење његовог развоја.  

4) За ученика са изузетним способностима школа посебне стандарде постигнућа може да 
прилагоди индивидуалним потребама ученика, уз стално праћење његовог развоја. 

 

 
 

Задаци којe школа остварује кроз образовно-васпитни рад 

 Основно музичко описмењавање (постизање вештине течног читања и писања 
нота у разним кључевима, брзог препознавања и разумевања најважнијих 
темповских, карактерних, метричких, динамичких, акцентних, агогичких и 
артикулационих ознака у нотном тексту и континуиран рад на развоју вештине 
спретног свирања или певања a prima vista). 

 Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
 Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним 

могућностима одабраног инструмента (ученике који су одабрали певање – са 
својствима људског гласовног апарата). 

 Овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за 
ученике певања – вокалном техником). 

 Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности – 
спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, 
музичке меморије и музичке фантазије. 

 Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних 
средстава (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације). 

 Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје. 
 Оспособљавање ученика за јавне наступе и различите врсте јавних презентација 

и стицање искуства јавног наступања самостално, као и у оквиру ансамбала. 
 Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике. 
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 Развијање и профилирање естетских музичких критеријума.  
 Развијање афирмативних етичких ставова у односу на општељудске вредности, 

националну и светску културну баштину, значај музичке уметности у светској 
култури, значај професије музичара и важност њене улоге у друштву. 

 Иновативна корелација међу одсецима везано за слободне садржаје наставе. 
 Успостављање веза и комуникације са локалном заједницом и њихово 

информисање о активностима школе преко свих доступних електронских и 
писаних медија, као и путем званичне интернет странице школе. 
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2) План наставе и учења основног образовања и васпитања 
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Назив и врста школског програма 
 

 
Посебан школски програм за основно музичко образовање  и васпитање 
 

 

 

 
Трајање програма образовања и васпитања које школа остварује 
 
 

6 година - клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело, гитара и флаута 
4 године – кларинет, обоа, труба, контрабас 
2 године - соло певање 

 
 

 

 
Језик на коме се остварује Школски програм 
 

 
Школски програм се остварује на српском језику. 
 

 

 
 
 

 
 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ - ШEСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред V разред VI разред 

Фонд часова 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. Нед.  год. 

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Teoрија музике - - - - - - - - - - 1 35 

Oркестар, хор, камерна - - - - - - 2 70 2 70 2 70 
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музика 

СВЕГА 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 245 

 
 
 
 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ - ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред 

Фонд часова 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 

Teoрија музике - - - - - - 1 35 

Oркестар, хор, камерна музика - - - - 2 70 2 70 

СВЕГА 4 140 4 140 6 210 7 245 

 
 
 
 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ -  ДВОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред 

Фонд часова 

недељно годишње недељно годишње 

Соло певање 2 70 2 70 

Солфеђо 3 105 2 70 

Teoрија музике - - 1 35 

Упоредни клавир 1 35 1 35 

СВЕГА 6 210 6 210 

 

 
 
 

Обавезни предмети у оквиру одсека за класичну музику: 
 

1. Клавир 
2. Хармоника 
3. Виолина 
4. Виола 
5. Виолончело 
6. Гитара 
7. Флаута 
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8. Кларинет 
9. Обоа 
10. Труба 
11. Контрабас 
12. Соло певање 
13. Упоредни клавир 
14. Солфеђо 
15. Теорија музике 
16. Камерна музика/Хор/Оркестар 

 
Трајање часа главног предмета - Инструмента / Соло певања 
 

Школа↓Разред→ I II III IV V VI 

Шестогодишња 30 мин. 30 мин. 30 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 

 Четворогодишња   30 мин.   30 мин.   45 мин.   45 мин.     

  Двогодишња   30 мин.   45 мин.     

 

 Трајање часа солфеђа и теорије музике: 45 минута 
 Трајање часа клавира као упоредног предмета у првом и другом разреду одсека за 

соло певање: 45 минута 
 Трајање часа клавирске сарадње – корепетиције за ученике гудачког, дувачког и 

одсека соло певања: 
Шестогодишња и четворогодишња школа: 

Први циклус: 15 минута 
Други циклус 30 минута 

Двогодишња школа: 
Први циклус: 30 минута 
Други циклус 45 минута 

 Трајање часа групног музицирања за ученике другог циклуса шестогодишње и 
четворогодишње школе: 45 минута 

 Трајање часа припремног разреда: 2 пута недељно по 45 минута  
 

Трајање часова је у складу са Правилником о плану и програму за основне музичке 
школе – Службени гласник - Просветни гласник бр.5 од 05.07.2010. године 
 

 
 

У  току  стицања  основног  музичког  образовања  и  васпитања  ученици  полажу следеће 
испите: 

1. пријемни испит за утврђивање музичке способности; 
2. испит за проверу знања за први циклус основне музичке школе; 
3. годишњи испит; 
4. разредни испит; 
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5. поправни испит;  
6. испити по приговору; 
7. испити за завршавање школовања у краћем року; 
8. испит за ниво основне музичке школе - контролни испит 

 

Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, по правилу 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: 
- III, IV, V и VI разреда шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- II, III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања. 
Годишњи испит из солфеђа полажу ученици: 
- III и VI разреда шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- II и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања.  
Годишњи испит из теорије музике полажу ученици: 
- VI разреда шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања; 
- II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања.  
Годишњи испит из упоредног клавира полажу ученици: 
- II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања.  
Ученици који брже напредују полажу годишњи испит у три испитна рока, у 

јануарском, јунском и августовском испитном року.  
Ученици који на годишњем испиту у IV и V разреду шестогодишњег основног 

музичког образовања и васпитања и III разреду четворогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања добију негативну оцену из главног предмета  понављају разред.  
Ученици који на годишњем испиту добију (највише две) негативне оцене из 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 
тај разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више 
од трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну оцену на 
разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици завршног 
разреда у јунском и августовском року.  

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 
солфеђа, теорије музике и упоредног клавира.  

Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета 
понављају разред. 
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Ученик који има до две недовољне закључене оцене полаже поправни испит у 
августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.  

 

 
 

3) Програми обавезних предмета по разредима, са начинима и поступцима за 

њихово остваривање 

      
ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 
КЛАВИР    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 

Јавни часови – октобар/новембар, децембар, март/април, мај/јун 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
 
 
Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 
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 50 композиција по слободном избору 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида (или виртуозна композиција);  
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 5 етида (или виртуозних композиција сличних извођачких захтева); 

 5 композиција по слободном избору; 

 3 полифоне композиције; 

 1 цела сонатина и став сонатине или циклус варијација 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица; 
2. Једна етида (или виртуозна композиција); 
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 етиде (или композиције виртуозних извођачких захтева); 

 4 композиције, по слободном избору; 

 3 полифоне композиције; 

 1 цела сонатина и став сонатине или циклус варијација. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
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 II смотра - (март) 

 Једна лествица и две композиције, по слободном избору. 
Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 
 

1. Једна лествица; 
2. Једна етида; 
3. Једна полифона композиција; 
4. Један став сонатине; 
5. Једна композиција, по слободном избору. 
Испитни програм се изводи напамет.  

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 
 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 етиде (или композиције виртуозних извођачких захтева); 

 4 композиције по слободном избору; 

 3 полифоне композиције; 

 1 соната или став сонатине (сонате) и циклус варијација;.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Једна лествица и једна виртуозна етида. 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна полифона композиција; 
2. Једна етида (или виртуозна композиција); 
3. Један став сонатине (сонате);  
4. Једна композиција по слободном избору.  
Испитни програм се изводи напамет.  

 

Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 етиде (или композиције виртуозних извођачких захтева); 

 4 композиције, по слободном избору; 

 3 полифоне композиције; 

 1 соната или став из сонате и циклус варијација;.  

 1 композиција домаћег аутора. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
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Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Једна лествица и једна виртуозна етида.  
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна полифона композиција; 
2. Једна етида (или виртуозна композиција); 
3. Један став сонате; 
4. Једна композиција по слободном избору; 
5. Једна композиција домаћег аутора. 
Испитни програм се изводи напамет.  

  
 Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 

Обавезни минимум програма 

 4 етиде (или композиције виртуозних извођачких захтева); 

 4 композиције, по слободном избору; 

 3 полифоне композиције; 

 1 соната или став сонате и циклус варијација;.  

 1 композиција домаћег аутора. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра -(март) 

 Једна лествица и једна виртуозна етида.  
Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Једна полифона композиција; 
2. Једна етида (или виртуозна композиција); 
3. Један став сонате; 
4. Једна композиција по слободном избору; 
5. Једна композиција домаћег аутора. 
Испитни програм се изводи напамет.  
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ РАДУ 
 

КЛАВИР 
Образовање и васпитање ученика музике је изразито захтеван и одговоран посао. 

Подразумева се да онај који се њиме бави, поред одговарајућег професионалног знања и 
искуства треба, свакако, да поседује још и доста широк увид у основне принципе и 
законитости развојне психологије. 
 Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 
обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 
важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 
и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 
упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 
родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 
једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 
вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 
подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 
посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 
процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 
остварења његовог индивидуалног потенцијала.  
 Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 
буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, 
охрабрењем и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 
ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 
којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 
прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 
спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара 
(аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 
преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 
континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 
свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 
запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 
свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 
трудити да му пренесе не само своје знање о прстореду, педализацији, техничким 
поступцима и извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење 
дела, него и одређен број суштински важних информација о аутору дела, историјској епохи 
којој припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, 
мелодијским, ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га 
карактеришу, емотивној, поетској, психолошкој или филозофској позадини његове 
уметничке представе и његовој естетској вредности).  
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Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 
најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 
се, из тог разлога, препоручује да посвети већу пажњу овој проблематици, проналажењем 
и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих наставних 
метода.      

Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових такмичарских 
активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација временом 
постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну замку 
вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови ученици 
освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и ни 
под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу на 
степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра се 
педагошки и морално недопустивим. 

Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 
приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 
развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 
рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 
увида у област клавирске литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 
збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 
теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 
допуњавањем личног образовања и проширивањем својег културног и духовног хоризонта. 

 
 
 
 
ХАРМОНИКА 
                                                     
 

 

 

 

     Јавни часови – октобар/новембар, децембар, март/април, мај/јун 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
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Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 Лествице: Це-дур Ге-дур и Еф - дур 
(паралелно у четвртинама, трозвук -  мало разлагање и симултано) 

 30 техничких вежби - етида (са различитим техничким захтевима); 

 8 комада - песмица. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 лествице и трозвуци по програму; 

 15 техничких вежби - етида; 

 6 композиција различитих епоха и садржаја. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица; 
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева); 
3. Једна полифона композиција; 
4. Једна  композиција по слободном избору. 

Програм се изводи напамет.  
Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
 
Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 лествице по програму; 
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 10 техничких вежби-етида;  

 5 композиција различитих епоха и садржаја. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Две композиције, по слободном избору  
Програм се изводи напамет. 

Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна лествица (четвртина = 66); 
2. Једна етида; 
3. Једна полифона композиција; 
4. Једна композиција по слободном избору. 
Испитни програм се изводи напамет.  

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 
 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 лествице по програму; 

 8 техничких вежби-етида; 

 4 композиције различитих епоха и садржаја; 

 1 циклична композиција. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Две композиције, по слободном избору.  
Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна лествица (четвртина = 76); 
2. Једна етида; 
3. Једна полифона композиција; 
4. Једна циклична композиција или две композиције различитог карактера. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 
 

Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 
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 лествице по програму; 

 8 етида; 

 4 композиције различитих епоха и садржаја; 

 1 циклична композиција. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Једна етида и једна композиција по слободном избору.  
Реализација према захтевима Плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна лествица (четвртина = 84); 
2. Једна етида; 
3. Једна полифона композиција; 
4. Једна циклична композиција. 
Испитни програм се изводи напамет.  

Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 лествице по програму; 

 6 етида; 

 4 композиције различитих епоха и садржаја; 

 1 циклична композиција. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) 

 Једна етида и једна композиција по слободном избору.  
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида; 
3. Једна полифона композиција; 
4. Једна циклична композиција; 
5. Једна композиција виртуозног карактера. 
Испитни програм се изводи напамет.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ХАРМОНИКА 

 
Индивидуалну наставу треба максимално користити у раду са ученицима, без 

обзира на њихове способности. То је неопходно код овог инструмента, а у складу са 
физичким могућностима почетника.  

Приликом постављања односа између пограмских захтева и планираног градива 
треба имати у виду све основне особине ученика. Прилагођавање наведених програмских 
захтева способностима ученика и његовом интересовању уједно усмерава ка квалитетнијој 
литератури и слушању одговарајућих композиција на нивоу узраста. Све захтеве треба 
остварити кроз мањи или већи број једноставнијих, односно сложенијих примера, зависно 
од могућности ученика.  

Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида треба користити за 
одговарајуће поступно напредовање и овладавање основним облицима техничке поставке. 
Треба постићи одређени темпо кроз уједначени рад прстију у техничким вежбама и 
етидама, као и рад на техници меха. Рад на техници меха се прилагођава одређеној 
артикулацији, стилу и комплетном музичком изражавању, адекватно узрасту ученика.  

Транскрибоване композиције старих мајстора користе се путем упознавања стила, 
као припрема за полифонију и каснији развој сложеније слушне контроле, уз независност 
прстију и руку.  

Разни комади и једноставне цикличне форме су потребне за почетни развој музичке 
маште, смисла за облик и тонске боје, као и концентрације код ученика.  

Употреба регистара треба да буде правилно постављена у односу на поједине 
музичке и техничке захтеве. Неговање квалитета тона, ритмичко-метричке стабилности, 
меморије, динамике, агогике и осталих елемената чак и код најједноставнијих примера 
школске литературе је важно за формирање комплетне музичке личности ученика на нивоу 
његовог узраста и могућности.  
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ВИОЛИНА,ВИОЛА,ВИОЛОНЧЕЛО 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 Јавни часови – октобар, новембар, децембар, март, април, мај 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
 
ВИОЛИНА 

 

 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 3 дурске лествице са трозвуцима; 

 20 вежбица; 

 10 малих комада песмица. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                             Посебан школски програм за основно музичко образовање и васпитање 

27 

Три смотре: 
 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 једнооктавне лествице;  

 6 етида са различитом проблематиком; 

 4 комада различитог карактера. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица; 
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева); 
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. 
 
 
 

Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 лествице кроз две октаве и разлагања по Грегоријану; 

 6 етида са различитом проблематиком; 

 4 комада различитог карактера. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 
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1. Једна лествица кроз две октаве са разлагањима по Грегоријану; 
2. Једна етида одговарајуће тежине;  
3. Два комада различитог карактера, варијације или кончертино.  
Испитни програм се изводи напамет.  

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 

 
 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 дурске двооктавне лествице у позицији са разлагањима по Грегоријану; 

 8 етида са различитом проблематиком; 

 4 комада различитог карактера; 

 1 велика форма: став концерта, кончертина, сонате или тема с варијацијама. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна двооктавна лествица у позицији са разлагањима по Грегоријану; 
2. Две етиде са различитом проблематиком; 
3. Једна велика форма: став из концерта или тема с варијацијама. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 
 

Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 двооктавне дурске и молске лествице са разлагањима са променом позиција по 
Грегоријану; 

 8 етида различите проблематике; 

 2 комада различитог карактера; 

 1 велика форма: став концерта или варијације. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 
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1. Једна лествица кроз две октаве са променом позиција и разлагањима по 
Грегоријану; 

2. Две етиде са различитом проблематиком; 
3. Један став концерта. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 
 
 

Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 трооктавне дурске и молске лествице са разлагањима по Грегоријану; 

 6 етида различите проблематике; 

 2 комада различитог карактера; 

 2 велике форме: став концерта и два става из барокне сонате. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Једна лествица кроз три октаве са разлагањима по Грегоријану; 
2. Две етиде са различитом проблематиком; 
3. Један став концерта; 
4. Један комад. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС 

 
Образовање и васпитање ученика музике је изразито захтеван и одговоран посао. 

Подразумева се да онај који се њиме бави, поред одговарајућег професионалног знања и 
искуства треба да, свакако, поседује још и доста широк увид у основне принципе и 
законитости развојне психологије. 
 Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 
обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 
важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 
и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 
упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 
родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 
једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 
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вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 
подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 
посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 
процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 
остварења његовог индивидуалног потенцијала.  
 Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 
буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, 
охрабрењем и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 
ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 
којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 
прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 
спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара 
(аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 
преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 
континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 
свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 
запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 
свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 
трудити да му пренесе,не само своје знање о прстореду, техничким поступцима и 
извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него и 
одређен број суштински важних имформација о аутору дела, историјској епохи којој 
припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, мелодијским, 
ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га карактеришу, емотивној, 
поетској, психолошкој или филозофској позадини његове уметничке представе и његовој 
естетској вредности).  

Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 
најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 
се, из тог разлога, препоручује да посвети повишену пажњу овој проблематици, 
изналажењем и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих 
наставних метода.      

Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових такмичарских 
активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација временом 
постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну замку 
вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови ученици 
освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и ни 
под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу на 
степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра се 
педагошки и морално недопустивим. 
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Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 
приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 
развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 
рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 
увида у област гудачке литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 
збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 
теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 
допуњавањем личног образовања и проширивањем свог културног и духовног хоризонта. 

 
 
 
 

 

 

 

 

ГИТАРА 

 
 
 
 

 
 

 

 

Јавни часови – октобар/новембар, децембар, март/април, мај 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 лествице у првој позицији; 

 4 етиде; 

 3 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
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Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 лествице; 

 4 етиде; 

 3 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица;  
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  
3. Две композиције, по слободном избору. 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. 

 

Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 лествице; 

 4 етиде; 

 3 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. 
Годишњи испит - (крај школске године) 
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1. Лествица са каденцом и интервалима; 
2. Етида; 
3. Два комада. 
Испитни програм се изводи напамет.  

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 

 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 лествице кроз три октаве; 

 4 етиде; 

 3 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 

 

Годишњи испит - (крај школске године) 
1. Лествица са каденцом и интервалима - само једна врста; 
2. Етида; 
3. Два комада - један полифони. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 

Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 лествице кроз три октаве; 

 4 етиде; 

 3 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Лествица са каденцом и интервалима - само једна врста; 
2. Етида; 
3. Два комада - један полифони. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                             Посебан школски програм за основно музичко образовање и васпитање 

34 

Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 лествице кроз три октаве; 

 2 етиде; 

 2 комада. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Једна трооктавна лествица; 
2. Једна етида; 
3. Један став сонатине или сонате, свите или варијације; 
4. Један комад. 
Испитни програм се изводи напамет. 

 
 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ГИТАРА 

 
Примарни задатак коме професори, примењујући овај програм, треба да стреме је 

развој љубави ка музици и стварање потребе за музицирањем. Овако стечено музичко 
образовање мора постати важан део опште културе сваког ученика.  

Следећи задатак је да се талентованим и амбициознијим ученицима постави здрава 
и чврста основа за наставак школовања и то не само техничка (рад прстију), већ права 
музичка, која подразумева музички израз.  

Темељ програма чини Школа за гитару Јована Јовичића, чија прва три дела обрађују 
комплетну проблематику школе за основно музичко образовање. Музички материјал који 
се обрађује обухвата различите композиције, почев од најједноставнијих вежби (празне 
жице), па све до развијенијих цикличних и полифоних форми. Скале, вежбе или етиде 
морају бити саставни део свакога часа. Највећу важност у свирању техничких вежби треба 
дати разговетности и правилној ритмизацији, па тек потом лепоти тона и брзини. 
Полифонија има задатак да развија музичку интелигенцију, меморију, да побољша слушне 
способности и развије осећај за стил. Разноврстан избор комада подстаћи ће машту, 
осећајност и темперамент.  

До доброг звучања композиција мора се доћи не само конкретним изражајним 
захтевима (динамиком боја, артикулација), већ и непрекидном анимацијом која мора прво 
оживети, а потом одржати ученикову жељу за музицирањем. Програм дозвољава велику 
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слободу избора за све врсте композиција. Идеја је да се програм природније представи 
сваком ученику, а у зависности од његових способности и жеља. Слобода избора мора 
обезбедити квалитет свирања (ритмичност, тонска јасноћа, правилан избор темпа), а не 
број или тежину пређених композиција.  
 Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 
обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 
важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 
и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 
упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 
родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 
једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 
вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 
подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 
посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 
процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 
остварења његовог индивидуалног потенцијала.  
 Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 
буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, 
охрабрењем и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 
ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 
којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 
прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 
спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара 
(аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 
преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 
континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 
свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 
запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 
свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 
трудити да му пренесе не само своје знање о прстореду, техничким поступцима и 
извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него и 
одређен број суштински важних информација о аутору дела, историјској епохи којој 
припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, мелодијским, 
ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га карактеришу, емотивној, 
поетској, психолошкој или филозофској позадини његове уметничке представе и његовој 
естетској вредности).  

Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 
најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 
се, из тог разлога, препоручује да посвети повишену пажњу овој проблематици, 
изналажењем и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих 
наставних метода.      
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Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових такмичарских 
активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација временом 
постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну замку 
вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови ученици 
освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и ни 
под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу на 
степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра се 
педагошки и морално недопустивим. 

Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 
приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 
развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 
рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 
увида у област гитарске литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 
збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 
теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 
допуњавањем личног образовања и проширивањем свог културног и духовног хоризонта. 

 
 
 
ФЛАУТА 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Јавни часови – октобар, новембар, децембар, март, април, мај 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
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Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине, прилагођени узрасту почетника; 

 избор неколико једноставних комада уз клавирску пратњу из збирке Хрестоматија I.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица - напамет; 
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  
3. Једна композицијa, по слободном избору - напамет. 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине,  прилагођени узрасту ученика. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 

1. Једна лествица - напамет; 
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева); 
3. Једна  композиција по слободном избору - напамет. 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 

 

Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 Техничке вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 
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1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, у 
четвртинама и осминама - напамет; 

2. Две етиде различитог карактера; 
3. Једно дело уз пратњу клавира - напамет. 

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 
 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуцима у осминама и 
шеснаестинама - напамет; 

2. Две етиде различитог карактера; 
3. Једно дело уз пратњу клавира - напамет. 

 
Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
 
Обавезни минимум програма 

 

 Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима у осминама и 
лаганим шеснаестинама - напамет; 

2. Две етиде различитог карактера; 
3. Једно дело уз клавирску пратњу - напамет. 

 
 
Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 
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 Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 
1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, доминантним и 

умањенима септакордима у шеснаестинама, хроматика - напамет; 
2. Две етиде различитог карактера; 
3. Једно дело за извођење уз пратњу клавира - напамет. 

 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ФЛАУТА 

 
У настави флауте посебну пажњу треба усмерити на обликовање тона и његову 

правилну поставку кроз упознавање са основама технике дисања и правилну импостацију. 
Од самог почетка применити све елементе који се односе на правилно узимање ваздуха и 
његово рационално коришћење кроз одговарајуће обликовање усана. Посебну пажњу 
обратити на тонске вежбе у дужим нотним вредностима преко којих ученик треба током 
школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима флауте подједнако звучно и 
квалитетно. Упоредо са тонским радити и на техничким вежбама које почев од 
једноставнијих ка сложенијим, доприносе развоју свих техничких елемената владања 
инструментом. Посебну пажњу усмерити на свирање вежби у различитим артикулацијама.  

У току школовања обрадити све тоналитете како дурске тако и молске.  
 У раду на етидама, без обзира на годину учења, увек и до краја инсистирати на 
потпуном овладавању сваким техничким и тонским захтевом који је садржан у нотном 
тексту. Упутити ученика на аналитичан приступ рада који се односи на тоналитет и 
евентуалне предзнаке у току саме вежбе, сложеније ритмичке, техничке и тонске елементе 
као и рад на појединим пасажима који захтевају посебну пажњу. Код ученика преко етида 
разноврсног садржаја и захтева развијати уредност у вежбању, поштовање сваке ноте и 
ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и агогичко нијансирање.  
 У раду са комадима уз пратњу клавира, од самог почетка код ученика развијати 
осећање за интерпретацију која у себи садржи основне стилске карактеристике 
композиције и кроз правилно усмеравање омогућити ученику развијање његове 
способности да у пoтпуности изрази своју музикалност.  
 Неопходно је пажњу ученика усмерити на интонацију и чисто свирање које може 
омогућити само правилна поставка инструмента и правилна примена технике дисања. 
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СОЛФЕЂО 

 
 

Посебне активности у првом и другом циклусу: учешће на такмичењима у дисциплини 
солфеђо (Такмичење младих солфеђиста у Пожаревцу, Републичко такмичење из 
солфеђа у организацији УМБПС, Алексансдар Шаца Путник – такмичење из солфеђа)  
 
 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Равномерно читање нота и певање песама модела - 
пређено градиво 

 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 
пређено градиво 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 

пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 
Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Једна смотра: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
Годишњи испит - (крај школске године) 
1. Писмени део: 

 мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака;  
2. Тест из теорије: 

 лествице, тетрахорди, имена и врста интервала, дурски и молски квинтакорд;  
3. Усмени део:  

 мелодијска вежба (тоналитети из градива I, II и III разреда);  

 парлато - виолински и бас кључ. Пређено градиво из I, II и III разреда.  
 

Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 

пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
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Пети разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 

пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 

Шести разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Једна смотра: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Завршни испит - (крај школске године) 
1. Писмени део: 

 Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака. 
2. Усмени део: 

 мелодијска вежба - тоналитети до четири предзнака (скретнице, пролазнице и 
мутација); 

 парлато - промена кључа (виолински и бас), са свим ритмичким фигурама.  
 

НАПОМЕНА: Оцене са смотри не могу се разликовати за више од једне оцене од закључне оцене. 
 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
СОЛФЕЂО – ШЕСТОГОДИШЊА ШКОЛА 

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с 
нотном сликом, како за област мелодике тако и за област ритма. Овим се наставним 
смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 
по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 
мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 
увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 
метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 
(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица).  

Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, 
наравно, уз помоћ наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака 
нова наставна област праћена је наведеним поступцима, који се потом преносе на 
опажање појединачних и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених 
мелодијско-ритмичких диктата.  

Остале дисциплине : теорија, опажање, интонирање са диктатом, уско се повезују са 
наставним градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње 
испите, шестогодишњег, четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и 
задатке не пише предметни наставник већ су истоветне за све ученике и задаје их актив 
наставника солфеђа. 
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ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
 

                                            
 
Шести разред: (1 час недељно – 35 часова годишње) 
Завршни испит - (крај школске године) 
1. Писмени део: 
 интервали, лествице, акорди и ортографија. 
2. Усмени део:  
 интервали и акорди и њихови обртаји; многостраност тонова и дурског квинтакорда; 
 познавање термина  и дефиниција; познавање свих ознака које прате нотни текст. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ – ШЕСТОГОДИШЊА ШКОЛА 

 
Теорија музике је посебан предмет у завршном разреду шестогодишње школе. Од 

првог до петог разреда шестогодишње школе теорија музике прати сваку поставку и 
обраду методске јединице, како у мелодици и ритму, тако и у интонирању, опажању и 
диктатима.  

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 
домаћих задатака – преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 
нотних записа, по диктату наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и 
бас кључу (обележавање нотних трајања и пауза, врсте такта). Редослед нотних тонова, 
изговор солмизацијом и абецедом успешно је савладан када ученици нижу све тонове 
узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 
октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 
предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 
ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 
разредима ће то бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 
развоја схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен, 
полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и друго, 
требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и одсвирати на 
инструменту. Изградња тетрахорда од било ког основног тона и проналажење полустепена 
изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем распореда целих степена и 
полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску изградњу свих дијатонских 
лествица.  

Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати 
горњи (доминантни) тетрахорд Це-дурa додавањем навише тетрахорда са полустепеном на 
крају низа, добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише), и супротан смер – од тоничног 
тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са истим распоредом целих степена 
и полустепена добијамо Еф-дур (квинтни круг наниже). Хроматске промене основних 
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тонова догађају се у смеру кретања – код лествица са повисилицама у горњем тетрахорду 
(вођица), а код лествица са снизилицама у доњем тетрахорду (субдоминанта).  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 
Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т-
SD-D) у почетном разреду обрађивати каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста 
молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговором. Изговарањем 
свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице улази се у област хроматике. 
Промену у хармонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 
мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња 
повисилица – вођица) и снизилица (претпоследња снизилица – име тоналитета). У 
каснијим разредима упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне 
лествице, лествице удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  

Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 
кључа, исписивање лествичног низа са предзнацима испред нота, препознавање лествице 
на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 
проналажење једног тетрахорда у више лествица, и друго.  

 
 

  
 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

                                      КЛАРИНЕТ , ОБОА, ТРУБА,  (КОНТРАБАС) 
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Јавни часови – октобар,  
новембар, децембар, март, април, мај 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
 

 

 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 2 лествице;  

 15 етида; 

 1 композиција по слободном избору. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) – Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра - (крај школске године) 
1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком - напамет; 
2. Две етиде различитог карактера; 
3. Комад уз пратњу клавира - напамет. 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 

 
 

Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 4 дурске и 2 молске лествице;  

 20 етида;  

 2 композиције по слободном избору. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март)- Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Годишњи испит - (крај школске године) 
1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком - напамет; 
2. Две етиде различитог карактера; 
3. Комад уз пратњу клавира - напамет. 
Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 
перспективе учениковог школовања. 
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Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 10 лествица;  

 25 етида; 

 3 композиције по слободном избору. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 

 

 

 

Годишњи испит - (крај школске године) 
1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком, доминантним и 

умањеним септакордима - напамет; 
2. Две етиде различитог карактера; 
3. Комад уз пратњу клавира - напамет. 

 
Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 6 дурских и 6 молских лествица;  

 30 етида; 

 5 композиција по слободном избору. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Није обавезно да се програм свира напамет 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 
1. Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком, доминантним и 

умањеним септакордом - напамет; 
2. Две етиде различитог карактера; 
3. Комад уз пратњу клавира - напамет. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

КЛАРИНЕТ, ОБОА, ТРУБА 
У настави дувачких инструмената посебну пажњу треба усмерити на обликовање 

тона, његову правилну поставку кроз упознавање са основама технике дисања и правилну 
импостацију усника или писка. Од самог почетка, у оквиру регистра који омогућава 
најлакшу емисију тона, применити све елементе који се односе на правилно узимање 
ваздуха и његово рационално коришћење кроз одговарајуће обликовање усана код 
инструмената са усником (хорна, труба, тромбон, туба) и правилно обликовање усана код 
инструмената са трском (кларинет, саксофон) и са писком (обоа, фагот).  

Посебну пажњу у настави дувачких инструмената обратити на тонске вежбе преко 
којих ученик треба током школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима свог 
инструмента подједнако звучно и квалитетно у различитим регистрима.  
           Упоредо са тонским радити и на техничким вежбама које, почев од једноставнијих ка 
сложенијим, доприносе развоју свих техничких елемената владања инструментом. Посебну 
пажњу усмерити на свирање вежби у различитим артикулацијама.  

У току школовања обрадити све тоналитете, дурске и молске, са тоничним 
трозвуком. У свирању лествица примењивати разложено свирање, као и свирање 
доминантних дурских и умањених септакорда код молских тоналитета. Лествице увек 
свирати у одређеном ритму од почетка до краја, у истом темпу, без убрзавања и 
успоравања. Лествице обавезно свирати напамет.  

У току школовања у раду на етидама, без обзира на годину учења, увек до краја 
инсистирати на потпуном овладавању сваког техничког и тонског захтева који је задат у 
нотном тексту. Упутити ученика на аналитичан приступ рада који се односи на тоналитет и 
предзнаке у току саме вежбе, сложеније ритмичке, техничке и тонске елементе, као и рад 
на појединим пасажима који захтевају посебну пажњу. Код ученика, преко етида 
разноврсног садржаја и захтева, развијати уредност у вежбању, поштовање сваке ноте и 
ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и агогичко нијансирање. У раду 
са комадима за извођење уз пратњу клавира, од самог почетка код ученика развијати 
осећање за интерпретацију која у себи садржи основне стилске карактеристике 
композиције и кроз правилно усмеравање омогућити сваком ученику развијање његове 
способности и музикалности.  

У оквиру свих елемената који чине наставни процес (тонске и техничке вежбе, 
лествице, етиде и комади за извођење уз пратњу клавира), неопходно је пажњу ученика 
усмерити на интонацију и чисто свирање које може омогућити само правилна поставка 
инструмената и правилна примена технике дисања. 
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СОЛФЕЂО 

 
 
 

 
 
 
 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Равномерно читање нота и певање песама модела – 
пређено градиво 

 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 
пређено градиво 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 
Други разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Једна смотра: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
Годишњи испит - (крај школске године) 

1. Писмени део: 

 мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака;  
2. Тест из теорије: 

 лествице, имена и врста интервала, дурски и молски квинтакорд, тетрахорди;  
3. Усмени део:  

 мелодијски пример (тоналитети из градива I и II разреда);  

 парлато - виолински и бас кључ (из ређеног градива I и II разреда).  
 
Трећи разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
 II смотра (мај) – Тест из теорије музике, парлато вежба и мелодијска вежба – 

пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 
Четврти разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Једна смотра: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба - пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
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Завршни испит - (крај школске године) 

1. Писмени део: 

 диктат до четири предзнака. 
2. Усмени део: 

 мелодијска вежба - тоналитети до четири предзнака (скретнице, пролазнице и 
мутација); 

 парлато - промена кључа (виолински и бас), са свим ритмичким фигурама.  
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
СОЛФЕЂО - ЧЕТВОРОГОДИШЊА ШКОЛА  

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с 
нотом сликом, како за област мелодике, тако и за област ритма. Овим се наставним 
смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 
по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 
мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 
увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 
метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 
(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица).  

Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима или из нотног текста, наравно 
уз помоћ наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова 
наставна област праћена је наведеним поступцима који се потом преносе на опажање 
појединачних и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-
ритмичких диктата.  

Остале дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом уско се повезују са 
наставним градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње 
испите, шестогодишњег четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и 
задатке не пише предметни наставник, већ су истоветне за све ученике и задаје их актив 
наставника солфеђа. 
 
 
 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
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Четврти разред: (1 час недељно – 35 часова годишње) 
Завршни испит - (крај школске године) 
3. Писмени део: 
 шифре интервала и акорада.  
 исписивање предзнака појединих лествица.  
 исписивање врсте интервала и акорада – принцип теста. 
4. Усмени део:  
 изградња интервала и акорада. 
 ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику.  
 

 
 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - ЧЕТВОРОГОДИШЊА ШКОЛА 
У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 

домаћих задатака – преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 
нотних записа по диктату наставника (овладавање нотним писмом у виолинском и бас 
кључу, обележавање нотних трајања и пауза као и врсте такта). Редослед нотних тонова, 
изговор солмизацијом и абецедом, успешно је савладан када ученици нижу све тонове 
узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 
октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 
предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 
ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 
разредима ће то бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 
развоја схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен, 
полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и друго, 
требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и одсвирати на 
инструменту. Изградња тетрахорда од било ког основног тона и проналажење полустепена 
изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем распореда целих степена и 
полустепена у тетрахорду ученици су спремии за теоријску изградњу свих дијатонских 
лествица. Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на 
познати горњи (доминантни) тетрахорд Це-дура додавањем навише тетрахорда са 
полустепеном на крају низа добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише) и супротан 
смер - од тоничног тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са истим 
распоредом целих степена и полустепена добијамо Еф-дур (квинтни круг наниже). 
Хроматске промене основних тонова догађају се у смеру кретања - код лествица са 
повисилицама у горњем тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у доњем 
тетрахорду (субдоминанта).  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 
Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т–
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SD–D), у почетном разреду обраћивати каденцу хармонског мола. Обрадом свих врста 
молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговорам. Изговарањем 
свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице улази се у област хроматике. 
Промену у хармонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 
мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња 
повисилица – вођица) и снизилца (претпоследња снизилица – име тоналитета). У каснијим 
разредима упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне лествице, 
лествице удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  
            Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 
кључа, исписивање лествичног низа са предзвуцима испред нота, препознавање лествице 
на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 
проналажење једног тетрахорда у више лествица и друго.  

Обрада интервала је предвиђена такође у почетним разредима. Најпре лествични 
интервали, и то именовањем без врсте, а касније се врста интервала повезује са 
одређеним местом у лествици (на пример: велике терце на главним ступњевима у дуру). 
Веома је важно постављање интервала у линијски систем и његово брзо препознавање. 
Изградња интервала, именавање абецедом, исписивање интервала и коришћење шифри 
вежбају се усменим и писманим путем. Обртаје интервала, такође, треба вежбати усмено и 
писмено, а касније дефинисати ове појмове. Интервале сексту и септиму теоријски 
постављамо као обртај одговарајућих интервала. Умањене и прекомене интервале 
приказујемо са разрешењем; у школи за основно музичко образовање приказујемо 
прекомерну кварту и умањену квинту и њихово проналажење у тоналитету.  

Лествичне квинтакорде, који се испевавају у мелодици, требало би вежбати и 
усменим изговором (са повећањем брзине изговора). Када се обраде врсте квинтакорда, 
вежбати изградњу дурског и молског квинтакорда од истог тона (усмено и писмено 
вежбање, а и вежбање на инструменту). Може се теоријски поставити у умањени и 
прекомерни квинтакорд јер упоређивањем са дуром и молом ова поставка није тешка 
ученицима. Сваки квинтакорд се изговара и у својим обртајима, у низу – квинтакорд, 
секстакорд, квартсекстакорд (на овај начин ученици клавирског одсека свирају трозвук од 
прве године). Свесним прихватањам да један тон може бити основни тон, терца или квинта 
различитих квинтакорада уводимо ученике у хармонско мишљење – усмена и писмена 
вежбања изградње од истог тона, навише и наниже, квинтакорда, секстакарда и 
квартсекстакорда.  

Септакорди се лако усвајају након усмених и писмених вежбања за терце и 
квинтакорде. MD7 ое везује за доминанту дура и мола. Представљањем доминантног 
септакорда у линијском систему указати на положај тонике, подједнако удаљене од 
најнижег и највишег тона. Вежбање изградње доминантног септакорда и његових обртаја 
је усмено, писмено и на клавиру са разрешењем у одговарајући тонични трозвук. Исти 
поступак се користи код умањеног и полуумањеног септакорда. Остале септакорде такође 
постављамо у тоналитет и вежбамо бржу и тачнију изградњу. Хроматским променама 
појединих тонова у дуру (мол-дуру) и молу (хармонски и мелодијски мол) указујемо и на 
промену у врсти септакорда, као и квинтакорда.   
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У раду са ученицима све ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику требало 
би примењивати од прве научене пеаме. Учење ових ознака, са италијанским називима, 
без музичког садржаја не омогућава ученицима да упознају карактер композиције. 
Поступно усвајање ових термина, уз адекватан превод, помоћи ће ученицима да на 
одговарајући начин интерпретирају и препознају музички садржај. 

 
 

 
 
 

ДВОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
СОЛО ПЕВАЊЕ 

 
 

 

 

 

 

 

Јавни часови – октобар, новембар, децембар, март, април, мај 
Посебне активности: учешће на такмичењима републичког и међународног ранга. 
 

 

Први разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 6 вокализа; 

 4 песме старих мајстора; 

 2 лакше песме. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Три смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 
 III смотра – (крај школске године) 

1. Две вокализе (једна са текстом и једна без текста); 
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2. Једна песма старог мајстора; 
Програм се изводи напамет.  

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 

 
Дуги разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 6 вокализа; 

 4 песме старих мајстора; 

 2 песме класичара или романтичара; 

 2 песме српских или словенских композитора. 
Обавезна су 2 јавна наступа 
Приликом јавних наступа програм се изводи напамет. 
Две смотре: 

 I смотра - (децембар) - Из пређеног градива 
 II смотра - (март) - Из пређеног градива 

Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Једна вокализа; 
2. Једна арија старог мајстора; 
3. Једна песма по слободном избору (класичар, романтичар, српски или словенски 

аутор).  
Испитни програм се изводи напамет.  

 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
СОЛО ПЕВАЊЕ 

 
На пријемном испиту кандидати морају показати здрав гласовни материјал, чисту 

интонацију, музичку меморију, поседовање ритма.  
У зависности од напредовања ученика у вокалној техници, кад год је могуће 

обрађивати и дела домаћих композитора.  
При савладавању вокалне технике требало би предности дати оним методама које 

се у својим основним начелима ослањају на италијански белканто.  
У настави соло певања треба увек тежити да ученици остварују садржај програма 

према својим способностима, почевши од техничких вежби – вокализа, па према 
сложенијим делима вокалне литературе. У тим захтевима, пракса је показала, да је боље 
ићи и нешто мало испод оптималних могућности ученика, него их оптеретити претешким 
делима у даљем савладавању вокалне технике.  
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УПОРЕДНИ КЛАВИР 
                                                
 
Први разред: (1 час недељно – 35 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 

 лествице и трозвуци по програму; 

 најмање 50 композиција 
Две смотре: 

 I смотра - (крај I полугодишта) 

 jедна лествица; 

 jедна етида. 
 II смотра - (крај школске године) 

 Три композиције различитог карактера по слободном избору. 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
 
 
Други разред: (1 час недељно – 35 часова годишње) 
Обавезни минимум програма 
- лествице и трозвуци по програму; 
- 8 композиција различитог карактера од чега 4 етиде;  
- 2 полифоне композиције; 
- 1 цела сонатина. 
Једна смотра - (крај I полугодишта) 

 jедна лествица; 

 jедна етида. 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Смотра не подлеже конвенционалном, нумеричком начину оцењивања 
Завршни испит - (крај школске године) 
1. Једна лествица; 
2. Једна полифона композиција;  
3. Један став сонатине; 

     4. Један комад по избору. 
      Испитни програм се изводи напамет. 
 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 
УПОРЕДНИ КЛАВИР 

 
На првим часовима ученика треба упознати са кратким историјским развојем 

инструмента, начином функционисања механизма и саставним деловима клавира. Ученика 
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треба правилно поставити за инструмент водећи рачуна о удаљености и висини клавирске 
столице у односу на инструмент.  
 Непосредан контакт почиње поставком руке на клавијатуру и извођењем првих 
тонова portato начином свирања, сваком руком посебно. Ученик постепено упознаје 
клавијатуру и нотно писмо.  
 Развијање унутрашњег слуха код ученика је веома важан задатак и корисно је 
налажење мелодија по слуху.  
 Сваки нови задатак потребно је остварити на високо професионалном нивоу, 
поштујући индивидуална својства сваког ученика, интелектуалне потенцијале, 
мотивисаност за самостални рад, уз јасно постављене захтеве. Упоредо радити на 
техничком и музичком развоју ученика и развијати његове слабије стране.  
 У раду са ученицима водити рачуна о различитим могућностима ученика у 
зависности од њиховог талента. Свако дело треба најпре правилно прочитати, објаснити, 
анализирати са свих страна и поставити високе уметничке захтеве. Добро припремљен 
ученик са већом сигурношћу и личним задовољством излази на јавно извођење. Педагог 
треба да одабере програм према могућностима сваког ученика. Међусобно поверење и 
поштовање личности и атмосфера сарадње на часу доприносе правилном и успешном 
развијању свих потенцијала које ученик поседује.  

Основни циљ учења упоредног клавира за ученике соло певања је њихово 
оспособљавање за самостално праћење и анализирање не само облика композиције коју 
савлађују, него и за препознавање стила са свим његовим карактеристикама. Такође је 
неопходно да ученик, радећи на клавирској композицији, уме да препозна основне 
хармонске токове, модулације, полифонију и друге музичке елементе, што ће му само 
помоћи да лакше савлада и разуме репертоар соло певања.  
 

 
 

СОЛФЕЂО 
 
 

 
 
 
Први разред: (3 часа недељно – 105 часова годишње) 
Две смотре: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба – пређено градиво 
 II смотра - (крај школске године) 

1. Писмени део: тест из теорије, лествице, интервали и консонантни 
квинтакорди.  

2. Усмени део: мелодијска вежба (дијатонска, пређени тоналитети и парлато 
бас кључ).  
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Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
 
 
Дуги разред: (2 часа недељно – 70 часова годишње) 
Једна смотра: 

 I смотра (децембар) – Парлато и мелодијска вежба - пређено градиво 
Реализација према захтевима плана и програма смотри на нивоу одсека. 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Писмени део: мелодијски диктат до два предзнака.  
2. Усмени део:  

- мелодијски пример до три предзнака;  
- парлато - бас и виолински кључ.  

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
СОЛФЕЂО - ДВОГОДИШЊА ШКОЛА 

 
 
 

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с 
нотном сликом, како за област мелодике, тако и за област ритма. Овим се наставним 
смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 
по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 
мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 
увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 
метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 
(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица). Примери се обрађују 
по слуху, у почетним разредима или из нотног текста, наравно уз помоћ наставника, а и 
певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна област праћена је 
наведеним поступцима који се потом преносе на опажање појединачних и више тонова, 
ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких диктата.  

Остали предмети као теорија музике (видети у дидактичко-методичким упутствима 
за овај предмет), опажање, интонирање са диктатом уско се повезују са наставним 
градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње испите, 
шестогодишњег четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и задатке не 
пише предметни наставник, већ су истоветне за све ученике и задаје их актив наставника 
солфеђа. 

Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје треба 
предвидети време за обнављање већ обрађених методских јединица, као и њихово даље 
разрађивање. После одређења када ће се припремати и поставити један тоналитет треба 
имати у виду то да се у последња два месеца школске године не постављају нове лествице. 
То исто важи и за ритмичке поставке јер и за мелодику и за ритам потребно је одређено 
време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима (више 
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скокова, тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и инструменталне литературе 
из градива тог разреда, писмени диктати, певање примера са листа) – а ради припремања 
ученика за што самосталније извођење и опажање музичког тока.  

Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма, треба 
користити певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице, треба 
користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Ново градиво увек прати – после 
поставке – рад на препознавању, као најелементарнијем виду учења. Писмени диктати и 
певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим часовима, као и 
приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се гарантује 
постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким дисциплинама у школама 
општег образовања.  
 

Опажање – интонирање – диктати 
Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. 

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у једној 
до две октаве. Постепено се брзина свираних тонова повећава и шири обим (до три октаве) 
с тим да се идентификовани тонови певају солмизацијом када се изводе у гласовном 
регистру, а изговарају или записују када се примењује већи обим. Овоме треба додати 
препознавање интервала, односно препознавање два симулативно одсвирана тона која 
ученици најпре препознају певањем, а потом утврђују који је интервал (у зависности од 
програма одређеног разреда).  

Препознавањем више тонова (уз примену ритмичких диктата) води ка успешним 
усменим и писменим диктатима, а препознавање акорада у развијање хармонског слуха.  
            Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, 
нарочито непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем 
диктираног мотива ученици развијају меморију, а она се даље усвршава техником рада на 
самодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера са табле и 
његовог записивања после брисања).  

Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим 
када се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако више 
везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више везивати 
за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелодици. Интонирање и опажање 
акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. Као 
допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих тонова, али увек са 
именовањем тонова.  

Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. 
Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и 
преписивање вежби из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо читање и, нарочито, 
правилну ортографију.  

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој 
појави мелодијско-ритмичких диктата.  

Опажање апсолутних висина, област која је, као нова, уведена приликом 
конципирања претходних Наставних планова и програма, планирана је да се ради од  II 
разреда. Дакле, увезбати опажање свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и де-
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мола, с тим да се опажени тонови не певају већ се изговарају абецедом, или записују. 
Даљи развој се преноси у средњу школу с тенденцијом проширивања регистра и 
убрзавања диктирања, али са обавезном паузом између сваке тонске висине. Овим се 
убрзава рад на мелодици и диктатима.  

Новину у мелодици представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема 
тоналитета, у почетним разредима, изводи се учењем песме по слуху, учењем исте 
солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по узору 
на многе стране школе), приказивањем и теоријским тумачењем лествице.  

Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним 
изговором у секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, 
препознавањем мотива, певањем инструктивних вежби и лакших примера из литературе и 
савлађивањем једног канона. Опажање тонова и касније интервала и акорада из каденца, 
певање тежих примера из литературе и двогласних примера одвија се у облику обнављања 
тоналитета обично следеће године. Тада се утврђују нарочито тонови субдоминантне 
функције, али и остали тежи скокови. Ова фаза обраде тоналитета праћена је писаним 
диктатима, док је претходна базирана на усменим диктатима, од писмених је тражено 
записивање само појединачних тонова и више тонова.  

У двогодишњој школи, за разлику од шестогодишње и четворогодичње, припрема и 
поставка следе непосредно једна иза друге. Оне лествице које имају велики број предзнака 
(„упознају”) савлађују се теоријски, изводе се певањем лествица и каденце и илуструју се 
примером из литературе (Цис-дур на пример). 

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и 
метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих 
примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља 
звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу 
поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење кратких 
ритмичких мотива са новим градивом, учење ритмичких примера без тонских висина, 
савлађивање ритмичких етида – парлато уз помоћ наставника ради правилног 
акцентовања, испитивање наученог градива, самостално извођење нових задатака са 
сличним садржајем, писмени диктати и читање примера из вокалне и инструменталне 
литературе.  

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање 
ритмичких окосница наших народних песама и игара.  

Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у 
једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним 
читањем ученици савлађују континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом а 
тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају (без враћања код учињене 
грешке).  

Етиде за ритмичо читање не смеју да личе на ритмичке задатке исписане на једној 
линији јер су оптерећене другим проблемима (темпо, карактер, фразирање, акцентовање и 
др.). Пожељно је обрадити мањи број задатака и савладати их, него на сваком часу 
ишчитавати нове вежбе неприродног садржаја, какав се не налази у уметничкој музици.  

Домаћи задатак треба да садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, 
утврђивање научених ритмичких етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро 
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научених примера за поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери из 
литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на часу.  

Неприхватљиво је давати домаће задатке који се односе на певање мелодијских 
вежби из уџбеника јер је то најнегативнији поступак, који негира оправданост наставе 
солфеђа. Њих ће ученици вежбати свирајући на свом инструменту. 
 
 
 
 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

 
 
 
Други разред: (1 час недељно – 35 часова годишње) 
Завршни испит - (крај школске године) 

1. Писмени део: 
- шифре интервала и акорада; 
- исписивање предзнака појединих лествица;  
- исписивање врсте интервала и акорада – принцип теста. 
2. Усмени део: 
- изградња интервала и акорада;  
- ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику.  

 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - ДВОГОДИШЊА ШКОЛА 

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 
домаћих задатака, преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 
нотних записа, по диктату наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и 
бас кључу (обележавање нотних трајања и пауза, врсте такта). Редослед нотних тонова, 
изговор солмизацијом и абецедом, успешно је савладан када ученици нижу све тонове 
узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 
октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                             Посебан школски програм за основно музичко образовање и васпитање 

59 

предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 
ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Све основне појмове: ступањ, степен, полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, 
трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и друго требало би исписивати на табли речима и 
нотном сликом, а и показивати и одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорда од било 
ког основног тона и проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. 
Увиђањем распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за 
теоријску изградњу свих дијатонских лествица.  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 
Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т–
SD–D), одмах треба обрађивати и каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста молске 
лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговорам, а што је увод у 
опажање апсолутних висина. Изговарањем свих тонова доминантних тетрахорада молске 
лествице улази се у област хроматике. Промену у хармонском молу објаснити хармонским 
разлозима (дурска доминанта), а у мелодијскам молу мелодијским разлозима 
(елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове, као и низање повисилица (последња повисилица – вођица) и 
снизилица (претпоследња снизилица – име тоналитета) треба, за разлику од 
шестогодишње и двогодишње школе, обрадити у овом разреду, а у каснијим разредима – у 
средњој школи – упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне 
лествице, лествице удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  

Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 
кључа, исписивање лествичног низа са предзвацима испред нота, препознавање лествице 
на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 
проналажење једног тетрахорда у више лествица и друго.  

Обрада интервала такође је предвиђена. Најпре лествични интервали, и то 
именовањем без врсте, а касније се врста интервала повезује са одређеним местом у 
лествици (на пример: велике терце на главним ступњевима у дуру). Веома је важно 
постављање интервала у линијски систем и његово брзо препознавање. Изградња 
интервала, именовање абецедом, исписивање интервала и коришћење шифри вежбају се 
усменим и писманим путем. Обртаје интервала, такође, треба вежбати усмено и писмено, а 
касније дефинисати ове појмове. Интервале сексту и септиму теоријски постављамо као 
обртај одговарајућих интервала. Умањене и прекомерне интервале приказујемо са 
разрешењем; у школи за основно музичко образовање приказујемо прекомерну кварту и 
умањену квинту и њихово проналажење у тоналитету.  

Лествичне квинтакорде, који се испевавају у мелодици, требало би вежбати и 
усменим изговором (са повећањем брзине изговора). Када се обраде врсте квинтакорада, 
вежбати изградњу дурског и молског квинтакорда од истог тона (усмено и писмено 
вежбање, а и вежбање на инструманту). Може се теоријски поставити у умањени и 
прекомерни квинтакорд јер упоређивањем са дуром и молом ова поставка није тешка 
ученицима. Сваки квинтакорд се изговара и у својим обртајима, у низу – квинтакорд, 
секстакорд, квартсекстакорд (на овај начин ученици клавирског одсека свирају трозвук од 
прве године). Свесним прихватањам да један тон може бити основни тон, терца или квинта 
различитих квинтакорада уводимо ученике у хармонско мишљење – усмена и писмена 
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вежбања изградње од истог тона, навише и наниже, квинтакорда, секстакорда и 
квартсекстакорда.  

Септакорди се лако усвајају након усмених и писмених вежбања за терце и 
“квинтакорде”, MD7 се везује за доминанту дура и мола. Представљањем доминантног 
септакорда у линијском систему указати на положај тонике, подједнако удаљене од 
најнижег и највишег тона. Вежбање изградње доминантног септакорда и његових обртаја 
је усмено, писмено и на клавиру са разрешењем у одговарајући тонични трозвук. Исти 
поступак се користи код умањеног и полуумањеног септакорда. Остале септакорде такође 
постављамо у тоналитет и вежбамо бржу и тачнију изградњу. Хроматским променама 
појединих тонова у дуру (мол-дуру) и молу (хармонски и мелодијски мол) указујемо и на 
промену у врсти септакорда, као и квинтакорда.   

У раду са ученицима све ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику требало 
би примењивати од прве научене песме. Учење ових ознака, са италијанским називима, 
без музичког садржаја не омогућава ученицима да упознају карактер композиције. 
Поступно усвајање ових термина, уз адекватан превод, помоћи ће ученицима да на 
одговарајући начин интерпретирају и препознају музички садржај. 

 
 
 

 
 

4) Изборни програми по разредима, са начинима и поступцима за њихово 
остваривање 

 
ОРКЕСТАР, ХОР И КАМЕРНА МУЗИКА 
 

 
 
ЦИЉЕВИ 
  
- Анимирати и оспособити ученика за групно музицирање. 
- Усагласити индивидуално извођење са потребама групног. 
- Усагласити интонацију и артикулацију свих ученика у свим видовима групног 

музицирања. 
- Развијати перцепцију слушања осталих чланова. 
- Развијати жељу за успехом и радом у групном музицирању. 
 
ЗАДАЦИ 
 
- Оспособљавање за даље музицирање. 
- Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем. 
- Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду. 
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- Развијање интонације и артикулације у складу са осталим члановима у групном раду и 
слушање других. 

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

Похађање наставе оркестра, хора и камерне музике обухвата други циклус школовања:  
- Похађање наставе оркестра обавезно је за ученике IV, V, и VI разреда шестогодишњег 

и III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.  
- Похађање наставе хора обавезно је за ученике IV, V, и VI разреда клавира, као и за оне 

ученике који нису укључени у рад оркестра или камерне музике.  
- Похађање наставе камерне музике обавезно је за ученике IV, V, и VI разреда 

шестогодишњег и III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и 
васпитања који нису укључени у рад оркестра или хора.  
 
 
 
 
 
ОРКЕСТАР 

 
                                                                                    

      Настава оркестра одвија се у групама (до 30 ученика). 
Настава оркестра може се одвијати у оквиру гудачког, дувачког и оркестра хармоника, у 
зависности од исказаног интересовања и достигнутог нивоа знања ученика. 
 

- У школи се може формирати гудачки оркестар према могућностима. Уколико нема 
ученика који свирају виолу, могу их заменити ученици који свирају деоницу треће 
виолине. Рад са гудачима треба да обухвати усклађивање прстореда, потеза и положаја 
гудала.  

- Дувачки оркестар се може формирати самостално, уколико школа има довољан број 
ученика, или се може прикључити гудачком оркестру.  

- Рад са оркестром обухвата увежбавање деоница, ритмичко и интонативно 
усклађивање, фразирање и динамичку обраду.  
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- Оркестар хармоника може се формирати самостално и обично се дели на четири 
деонице.  

- Ради бољег и бржег савладавања програма неопходно је да наставници 
инструмента на часовима главног предмета са ученицима прочитају и технички обраде 
деонице које се извиде на часовима оркестра.  
 
Обавезни минимум програма 

- 3 краћа дела или једно дело у више ставова, по избору диригента. Обавезни су 
јавни наступи оркестра у току школске године.  

 
 

 
 
 
ХОР 
 

 
 

 
 

 
 
Настава хора одвија се у две групе (до 50 ученика). 
 
 
 
Ученици су подељени по врсти и опсегу гласова. 
Свака група представља хомогену целину у области заједничког музицирања.  

 
- Програм рада са хором треба да садржи: вежбе дисања, вокализе за уједњачавање 

боје гласова, певање канона, певање двогласних и трогласних композиција. 
  
Обавезни минимум програма 
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- Обрада најмање три трогласне композиције различитих стилских епоха, 
укључујући и домаће ауторе. Обавезни су јавни наступи хора у току школске 
године.  

 
 
 
 
КАМЕРНА МУЗИКА 
 
 
                                                                           
Организује се у групама од три ученика.  
Настава камерне музике, организује се за ученике који остварују висока постигнућа у 

оквиру наставе главног предмета. 
С обзиром на то да школа има организовану наставу хора, часови камерне музике могу 

се организовати на два начина: 
а) Уместо наставе хора, што подразумева да се мора организовати континуирано; 
б) Као додатна настава, што значи да се не мора организовати у континуитету, већ 

према потреби. 
Настава камерне музике организује се у циљу стицања искуства и стварања основа за 

касније бављење групним музицирањем, а има значајну улогу и у  припремању ученика за 
наставак школовања у средњој музичкој школи.  

Овакав вид музицирања подразумева учешће на јавним наступима и такмичењима.  
Обавезни минимум програма 
- две композиције из периода барока или 
- једно дело из периода преткласицизма, класицизма, романтизма и савремене 

музике, или  
- три комада из различитих стилских епоха.  

 
Наставник је обавезан да сваки камерни ансамбл припреми за најмање један јавни наступ 
у току школске године.  
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОРКЕСТРА, ХОРА И КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
Групно музицирање се у школи организује према могућностима извођења наставе.  

Ученицима инструменталне наставе, првенствено је потребно омогућити да буду укључени 
у рад оркестра и камерне музике. Ученици могу бити истовремено укључени у рад 
оркестра и у рад камерног ансамбла. Наставом хора у  школи обухваћени су ученици који 
нису укључени у  рад оркестра, нити су обухваћени наставом камерног музицирања, а 
према Правилнику о наставном плану и програму. 

Приликом одабира програма у групном музицирању, потребно је обратити пажњу 
да програм одговара техничким и музичким способностима свих учесника, нарочито када 
нису у питању ученици истих разреда и узраста. Програм треба да буде подстицајан и 
прихватљив да би се код ученика развила жеља и позитивна мотивација за рад у оркестру, 
хору и камерним ансамблима.  



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                             Посебан школски програм за основно музичко образовање и васпитање 

64 

 

 

5) Програми активности по разредима/класама, са начинима и поступцима за 
њихово остваривање 

У основној музичкој школи настава је организована у оквиру класа. 
Класу чине сви ученици једног наставника главног предмета. 
Специфичне активности које се реализују у оквиру класе: 

1. Интерни/јавни часови класе 
Одржавају се најмање једном у току сваког класификационог периода у присуству 
родитеља ученика, са циљем праћења и сагледавања напретка и постигнућа ученика. 

2. Јавни часови више класа 
Одржавају се у складу са исказаним потребама и интересовањима ученика, а ради 
унапређивања међусобне сарадње ученика и наставника више класа. 
Јавни часови одржавају се у присуству родитеља ученика, са циљем праћења и 
сагледавања напретка и постигнућа ученика свих класа. 

3. Сарадња са класама наставника истог предмета из других школа 
Ова сарадња одвија се између класа наставника истог предмета из других школа, под 
покровитељством Заједнице музичких и балетских школа Србије, са циљем размене 
искустава између ученика и наставника школа учесница. 

4. Остале активности у складу са исказаним потребама и интересовањима ученика 
 
 
 

6) Програм допунске и додатне наставе 

Допунска настава се организује за ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и 
учењу са једним часом недељно, односно са по 35 часова годишње. 

Организовање допунске наставе предлажу стручна већа предмета на почетку школске године. 

Праћење ефеката допунског рада врши се континуирано, а евидентира у дневницима образовно-
васпитног рада. 

Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада врши предметни 
наставник у сарадњи са стручним већем и школским психологом. 

 

Додатна настава се организује за ученике са посебним способностима, склоностима и 
интересовања за поједине предмете у трајању од једног часа недељно, односно са по 35 часова 
годишње. 

Организовање додатне наставе предлажу стручна већа предмета на почетку школске године. 

Праћење ефеката додатног рада врши се континуирано, а евидентира у дневницима образовно-
васпитног рада. 

Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада врши предметни 
наставник у сарадњи са стручним већем и школским психологом. 
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7) Програм културних активности школе  

Врсте активности 

 организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата; 
 организовање концерата професора;  
 организовање концерата гостујућих музичких уметника;  
 активности везане за организовање ученичког учешћа на домаћим и међународним 

музичким такмичењима (за појединце и камерне ансамбле), смотрама, фестивалима и 
сличним манифестацијама; 

 организовање концертних размена и гостовања и сличних манифестација на нивоу 
појединих одсека и на нивоу школе; 

 организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача; 
 организовање концертних предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, 

везаних за музичку педагошко-извођачку проблематику; 
 обезбеђивање редовне медијске промоције школе путем електронских и писаних медија, 

путем званичне интернет и facbook странице школе и youtube канала школе;  
 успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним 

институцијама и институцијама културе. 
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8) Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности 

У Основној музичкој школи „Владимир Ђорђевић“ се не организује програм школског 
спорта. 

 

9) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм 
спречавања дискриминације и програми превенције других облика ризичног 
понашања 

У одговору на насиље, злостављање и занемаривање Основна музичка школа „Владимир 
Ђорђевић“ (даље: Школа) дужна је да спроводи превентивне и интервентне активности, процењује 
ризике, обезбеди заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и прати ефекте предузетих 
мера и активности. 

Конвенцијом о правима детета Уједињених нација, Република Србија се обавезала да 
обезбеди остваривање свих права детета, посебно оних којa се односе на заштиту од свих облика 
насиља, злостављања и занемаривања, као и право на правично поступање, заштиту приватности и 
подршку за физички и психички опоравак и социјалну реинтеграцију детета и ученика који су били 
изложени насиљу. 

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да делатност 
предшколског васпитања и образовања, као и основног и средњег образовања и васпитања 
заснована на принципима поштовања права детета и ученика, тако да су овим законом прописане 
забране свих видова дискриминације, насиља, злостаљања и занемаривања. Ради спровођења ове 
обавезе Министарство просвете је донело Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору 
на насиље, злостављање и занемаривање (даље: Правилник о Протоколу), („Службени гласник РС“, 
број 30/10), који је ступио на снагу 15. маја 2010. године. 
 У примени Правилника о Протоколу Школа је дужна да обезбеди: 
 - услове за безбедно и подстицајно одрастање и развој детета и ученика, 
 - заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, као и  
 - право на правично поступање, 
 - заштиту приватности и  

- подршку за физички и психички опоравак и социјалну реинтеграцију детета и ученика који 
су били изложени насиљу, злостављању и занемаривању. 

Појам насиље тумачи се као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства личности детета, ученика, запосленог, родитеља, старатеља или трећег лица, 
што значи да се прописане забране односе на све учеснике у остваривању делатности школе. 
  

I – Циљеви програма 
- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад Школе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
- Дефинисање  улога и одговорности у примени процедура и поступака за заштиту од насиља 

и реаговања у ситуацијама насиља; 
- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

образовних активности; 
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- Информисање свих укључених о рад Школе о процедурама и поступцима за заштиту од 
насиља; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 
- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 
- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 
- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор);  
 
1) Општи циљ програма 
Општи циљ програма је унапређење квалитета живота деце/ученика применом: 

- Мера превенције којима се у Школи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује 
атмосфера сарадње, уважавања и коструктивне комуникације; 

- Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 
занемаривање.                                                               

2) Специфични циљеви у превенцији 

- Ангажовање постојећих ресурса у Школи за стварање и неговање климе прихватања, 
толеранције и уважавања; 

- Укључивање свих интересних група (деца, ученици, директор, наставници, стручни 
сарадници, административно и помоћно особље, родитељи, старатељи, локална 
заједница) у доношењу и развијању програма превенције и заштите кроз наставне и 
ваннаставне активности; 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад Школе 
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

- Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама 
насиља; 

- Информисање свих укључених у рад Школе о процедурама и поступцима за заштиту 
од насиља;  

- Унапређивање компетенција запослених (наставног и ваннаставног особља), 
деце/ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање 
проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

 
II – Задаци Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и  

занемаривања 
Задаци чланова Тима за заштиту деце/ученика од насиља су да: 

- Чланови Тима (Стручног актива за заштиту) учествују у обуци за заштиту деце и 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

- Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања 
минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 
реаговање на појаве дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
деце/ученика; 

- Кординирају израду и реализацију програма заштите деце/ученика од насиља 
(превентивне и интервентне активности); 

- Организују консултације у установи и процењују нивое ризика и безбедности 
деце/ученика; 

- Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити деце/ученика; 
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- Сарађују са релевантним установама; 

- Воде евиденцију о појавама насиља; 

- Прикупљају документацију; 

- Извештавају директора школе, стручна тела, Савет родитеља и Школски одбор. 
Праћење спровођења превентивних и интервентних мера и активности врши се увидом 

у педагошку документацију, извештаје, свеску праћења, анкетне листиће, зидне паное, огласне 
табле Школе, школску документацију и решења о покретању дисциплинског поступака. 

 

10) Програм ваннаставних активности ученика 

 

 
Врсте активности 

 јавни наступи у оквиру интерних и јавних часова и концерата у организацији школе 
 јавни наступи у оквиру концерата класичне музике у локалној средини у организацији 

образовних институција или институција културе  
 организација и учествовање на такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“  
 организација и учествовање на такмичењу камерне музике „Оливера Ђурђевић“ 
 учествовање у програму школске манифестације „Понедељком у Ђорђевићу“ 
 јавни наступи у оквиру Заједничких концерата музичких школа региона 
 учествовање на такмичењима ван школе - у земљи и иностранству 
 учествовање на хуманитарним концертима и узимање учешће у хуманитарним акцијама у 

граду 
 учествовање у оквиру програма међународне концертне и културне размене и сарадње 

 

 

Организовање предавања и радионица о психолошким темама за ученике  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

3.1.1. Организовање 
радионица 
комуникације за 
ученике (теме: 
Самопоуздање, 
Понашање, 

-Припрема 
радионица: 
сценарио, 
презентације, 
материјали и прилози 
за учеснике 

Октобар сваке 
године 

Психолог 
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Осећања,  Односи са 
родитељима, 
Животне вештине) 

-Формирање 2 групе 
заинтересованих 
ученика (први и други 
циклус) 

Октобар сваке 
године 

Псхолог, 
наставници 

-Реализација 
радионица 

Новембар  Психолог 

3.1.2. Организовање 
превентивно-
едукативних 
радионица за 
ученике (теме: 
Здрави животни 
стилови, Превенција 
школског неуспеха, 
Заштита од насиља, 
Како се заштити на 
интернету, Трговина 
људима) 

-Припрема 
радионица: 
сценарио, 
презентације, 
материјали и прилози 
за учеснике 

Март сваке 
године 

Психолог 

-Формирање 2 групе 
заинтересованих 
ученика (први и други 
циклус) 

Март сваке 
године 

Психолог, 
наставници 

-Реализација 
радионица 

Април сваке 
школске године 

Психолог 

 

Мајсторски курсеви  за ученике 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1.3.1. Обезбеђивање 
одговарајућег броја 
учесника 

- Разговор са 
ученицима о 
планираном мастер 
класу 
- Представљање 
курса родитељима 
на општем 
родитељском 
састанку 

Током првог 
полугодишта сваке 
школске године 
 

Наставници 
 

- Анкетирање 
ученика 
(заинтересованост и 
финансијске 
могућности) 

Током првог 
полугодишта сваке 
школске године 

Наставници 

- Одабир ученика, 
формирање 
прелиминарног 
списка учесника 

Током првог 
полугодишта сваке 
школске године 

Наставници 

- Формирање 
коначног списка 
учесника 

Током првог 
полугодишта сваке 
школске године 

Наставници 
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1.3.2. Реализација 
мастер класа 

- Припрема простора Јануар – фебруар 
сваке школске 
године 

Наставници 

- Израда 
финансијског плана 

Јануар – фебруар 
сваке школске 
године 

Катарина Врачар 

- Формирање група и 
распореда часова 

Јануар – фебруар 
сваке школске 
године 

Наставници 

- Реализација часова Јануар – фебруар 
сваке школске 
године 

 

- Израда и додела 
диплома и 
захвалница 

Јануар – фебруар 
сваке школске 
године 

Наставници 

1.3.3. Реализација 
концерата ученика –
полазника, након 
одржаног мастер 
класа 

- Организација 
концерта  

Фебруар сваке 
године 

Наставници 
 

-- Медијска 
промоција концерта 
(сајт школе, facebook 
профил школе, 
доступни локални 
медији) 

Фебруар сваке 
године 

  

 

11) Програм професионалне оријентације 

 

Садржај активности Време реализације Носиоци активности 
Континуирано праћење рада и постигнућа ученика 
на часу 

Од почетка до завршетка 
школовања у ОМШ 

Наставници, председници стр. 
већа, психолог, директор 

Континуирано праћење рада и постигнућа ученика 
кроз редовне провере знања на смотрама ученика 
из свих наставних предмета 

Континуирано - Нарочито 
интензивно током другог 
образовног циклуса 

Наставници, председници стр. 
већа, директор 

Континуирано праћење рада и постигнућа ученика 
кроз ваннаставне активности 

Континуирано - Нарочито 
интензивно током другог 
образовног циклуса 

Наставници, председници стр. 
већа, психолог, директор 

Пружање додатне подршке ученицима кроз 
организовање припремне наставе за полагање 
пријемног испита из главног предмета, солфеђа и 
теорије музике 

Почев од октобра текуће 
школске године 

Наставници главног предмета и 
наставници солфеђа и теорије 
музике 

Континуирано праћење резултата остварених на 
такмичењима 

Континуирано - Нарочито 
интензивно током другог 

Наставници, председници стр. 
већа, психолог, директор 
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образовног циклуса 

Усмеравање ученика на редовно слушање 
класичне музике и посећивање концерата 

Континуирано - Нарочито 
интензивно током другог 
образовног циклуса 

Наставник главног предмета и сви 
остали наставници који су у 
контакту са учеником 

Организовање консултација са наставницима СМШ 
везано за праћење рада и постигнућа ученика 
(преслушавања) 

Најмање две године пре 
полагања пријемног испита 

Наставник главног предмета и 
директор 

Организовање консултација са наставницима СМШ 
везано за одабир програма за пријемни испит 

Најмање годину дана пре 
полагања пријемног испита 

Наставник главног предмета и 
директор 

Организовање рада ученика са наставником из 
СМШ 

Најмање пола године пре 
полагања пријемног испита 

Наставник главног предмета и 
директор 

Организовање консултација родитеља са 
психологом и директором школе у присуству свих 
наставника који предају детету на теме: 

1. Жеље и планови ученика 
2. Могућности ученика (остварени ниво 

знања и искуства) - према резултатима 
показаним приликом провера знања 
- према мишљењу предметних наставника 
свих наставних предмета 

3. Давање тачних и благовремених 
информација о свим битним питањима 
везано за рад средњих музичких школа 

4. Упознавање родитеља са будућим 
обавезама ученика у СМШ и упућивање 
родитеља да ступи у директан контакт са 
новом школом 

5. Давање информација везано за пријемне 
испите 

6. Разматрање могућности радитеља да 
набаве квалитетан инструмент неопходан 
за СМШ 

Најмање пола године пре 
полагања пријемног испита 

Директор, психолог и сви 
наставници који предају ученику 

Пружање могућности ученику да одржи солистички 
концерт у школи у оквиру припрема за пријемни 
испит 

Током целог школовања, а 
нарочито у завршном разреду 

Наставник главног предмета и 
директор 

 

 

 

12) Програм здравствене заштите  

Здравствена заштита јесте организована и свеобухватна делатност друштва чији је основни 
циљ да се достигне највиши могући ниво очувања здравља грађана и породице. У 
обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите у Републици Србији учествују, између 
осталих, образовне и друге установе. Здравственом заштитом обухваћена су деца до 
навршених 18 година живота, школска деца и студенти до краја прописаног школовања. 
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 С обзиром на то да у оквиру основног музичког школовања није предвиђено 
похађање општеобразовних предмета, сви ученици основне музичке школе у обавези су да 
похађају наставу у редовној основној, односно средњој школи.  

Законом је регулисано да се здравствена заштита деце остварује у оквиру 
школовања у редовној основној, односно средњој школи.  
 Што се тиче здравственог осигурања запослених и њихових сродника Школа као 
установа врши осигурање поменутих у складу са позитивним прописима који регулишу ту 
област. 

 

13) Програм социјалне заштите 

 Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је 
задатак пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву 
појединца и породице, као и отклањање последица социјалне искључености. Дете има 
право да, у складу са својим узрастом и зрелошћу, учествује и слободно изражава своје 
мишљење у свим поступцима у којима се одлучује о његовим правима. Малолетно лице 
може да буде корисник права или услуга, између осталог, ако му је угрожено здравље, 
безбедност и развој. 
 Што се тиче овог вида заштите, обавеза основне музичке школе је да формира тим 
за заштиту деце од насиља, чији је један од задатака да сарађује са стручњацима из других 
релевантних установа у локалној заједници. Сарадња између школе и Центра за социјални 
рад односи се на координацију ради обезбеђивања свеобухватне заштите деце од насиља 
и обезбеђивања социјалне заштите детета и породице. 
 
 

14) Програм заштите животне средине  

Систем заштите животне средине је систем којим се обезбеђује остваривање права 
човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног 
развоја и животне средине у Републици Србији. 
 Школа предузима све мере заштите животне средине, у складу са законом. 
 Такође, као установа у области образовања, у оквиру своје делатности подстиче, 
усмерава и обезбеђује јачање свести о значају заштите животне средине. 

 

15) Програм сарадње са УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

 
интензивно сарађујемо са различитим удружењима и установама културе  
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(„Пријатељи деце Звездаре“, УК „Вук“,Волонтерски сервис Звездаре, Библиотека „Мома 
Димић“ Миријево,Књижевни клуб „Мала птица“, Библиотека „Бранко Миљковић“, 

Удружење гудачких педагога Србије ESTA). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

16) Програм сарадње са породицом 

 Партиципација родитеља, односно других законских заступника детета/ученика у 
школи, односно њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља 
важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог 
процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно 
подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни 
интерес, како породице тако и школе. 
 Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике 
сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима детета/ученика, који 
обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале 
активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 
организационих и финансијских питања, са циљем унапређивања квалитета образовања и 
васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 
 Програм сарадње са породицом обухвата и организовање отвореног дана сваког 
месеца, када родитељи, односно други законски заступници детета/ученика могу да 
присуствују образовно-васпитном раду. 
 Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа организује 
анкетирање родитеља, односно других законских заступника детета/ученика, у погледу 
њиховог задовољства програмом сарадње са породицом са циљем добијања сугестија за 
њено унапређивање. 
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 Мишљење родитеља, односно других законских заступника детета/ученика, 
добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада 
школе. 
 
16. 1. Циљ програма сарадње са породицом 
 Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја 
ученика. 
 Програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање 
партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање компетенција 
породице, посебно у областима васпитања и превенције негативних појава. 
 
16. 2. Задаци програма сарадње са породицом 

 Информисање родитеља, односно других законских заступника детета/ученика о 
њиховим правима и обавезама, као и о начинима укључивања у рад Школе, 

 Задовољавање потреба породице и њених циљева, 

 Едуковање родитеља, односно других законских заступника детета/ученика кроз 
информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања, 

 Развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању 
деце/ученика, 

 Обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе, 

 Остваривање позитивне интеракције наставник - родитељ, односно други законски 
заступник детета/ученика 

 Обезбеђивање информисаности родитеља/других законских заступника 
детета/ученика о променама у систему образовању које се тичу детета/ученика, као и о 
свим наставним и ваннаставним активностима Школе. 
 
16. 3. Области сарадње са породицом 
16.3.1. Информисање родитеља/других законских заступника детета/ученика 
 Родитељи/други законски заступници детета/ученика треба да буду детаљно 
информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно 
или непосредно тичу њиховог детета и њих, као и о могућностима на које све начине могу 
да се укључе у рад школе и дају свој допринос унапређивању квалитета образовно-
васпитног процеса. 
  Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике рада: 

 Редовно обавештавање родитеља/других законских заступника детета/ученика о 
свим активностима путем званичне интернет странице и facebook странице Школе 

 организовање Отворених врата – термина када родитељи/други законски 
заступници детета/ученика имају могућност да са наставницима разговарају о раду и 
напредовању ученика 

 организовање Отвореног дана, када родитељи/други законски заступници 
детета/ученика могу да присуствују образовно-васпитном раду 

 презентовање на огласним таблама у Школи садржаја намењених родитељима, 
односно другим законским заступницима детета/ученика 
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 одржавање родитељских састанака 

 одржавање Општег родитељског састанка 
 
 
16.3.2. Укључивање родитеља/других законских представник детета/ученика у наставне и 
остале активности 
 Будући да је један број родитеља/других законских заступника деце/ ученика 
изразио жељу да партиципира у различитим аспектима васпитно-образовног процеса, 
школа им то и омогућава на више различитих начина: 

 кроз учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи, односно 
у које је школа укључена, 

 кроз сарадњу на креирању и осигуравању безбедног окружења у школи, 

 кроз сарадњу на пољу професионалне оријентације, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика су сарадници при организацији 
и реализацији концерата, музичких такмичења и различитих ваннаставних активности у 
Школи, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика су сарадници и асистенти у 
реализацији музичких посета, мајсторских курсева и других активности ученика, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика су сарадници у организацији и 
реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних активности, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика учествују у раду стручних 
тимова које по потреби формира директор школе, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика су евалуатори васпитно-
образовног рада и квалитета рада установе кроз процес самовредновања квалитета рада 
школе, 

 родитељи/други законски заступници деце/ученика ученика из осетљивих и 
маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) 
имају могућност да учествују у изради и реализацији индивидуалног образовног плана 

 и друго. 
 
 
 
16.3.3. Укључивање родитеља/других законских заступника деце/ученика у процес 
одлучивања 
 Овај облик сарадње пружа родитељима/другим законским заступницима 
деце/ученика информације о организацији живота и рада школе, пружа им прилику да 
доприносе побољшавању услова рада школе, као и прилику да утичу на планирање и 
организовање рада школе, а њихово стално присуство у школи доприноси учвршћивању 
односа школе и породице. 

Законска регулатива прописује обавезу школе да укључи родитеље/друге законске 
заступнике деце/ученика у процес одлучивања у школи у својству чланова Савета родитеља 
и чланова Школског одбора, учешће у раду свих тимова на нивоу школе, као и кроз 
сарадњу са локалном заједницом, сарадњу са породицом и слично. 
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Школа организује испитивање потреба и очекивања родитеља/других законских 
заступника деце/ученика применом анкета, а родитељи/други законски заступници 
надарених ученика/ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална 
ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у процесу 
доношења индивидуалног образовног плана, да предлажу спољне сараднике у тиму који 
се бави образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење индивидуалног 
образовног плана. 
 
 
16.3.4. Едукација и саветодавни рад са породицом 
 Будући да су родитељи/други законски заступници деце/ученика у највећој мери 
упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте, важан 
задатак наставника је да креирају атмосферу у којој ће родитељи/други законски 
заступници деце/ученика бити подстакнути да се укључују на различите начине и да 
доприносе животу и раду школе без страха да ће то бити протумачено као мешање у 
професионалну улогу наставника. 

Унапређивање компетенција родитеља/других законских заступника деце/ученика 
за педагошко деловање и пружање подршке ученицима Школа организује кроз следеће 
облике рада: 

 едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима, 

 разговори са психологом 

 објављивање едукативних садржаја за педагошко деловање и пружање подршке 
ученицима на званичној интернет страници и facebook страници Школе, 

 ангажовање родитеља/других законских заступника деце/ученика као едукатора о 
проблемима који су релевантни за родитељску популацију, а за које су поједини 
родитељи/други законски заступници деце/ученика стручни. 
 

 
 
 
16.4. Облици сарадње са породицом 
16.4.1. Савет родитеља 
 Савет родитеља Школе чине представници сваке класе наставника главног 
предмета. 

Будући да Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења у регулисању 
целокупног живота школе важно је да се приликом предлагања мера за осигурање 
квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада, као и приликом разматрања 
предлога програма образовно-васпитног рада, школског развојног плана, годишњег плана 
рада школе и извештаја о вредновању и самовредновању, оствари двосмерна 
комуникација: од родитеља/других законских заступника деце/ученика ка њиховим 
представницима у Савету родитеља и од представника Савета родитеља ка 
родитељима/другим законским заступницима деце/ученика  који су их изабрали. 
 
16.4.2. Школски одбор 
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 Законском регуалтивом дефинисано је да 3 члана Школског одбора, као органа 
управљања Школом, буду представници родитеља. 
 
16.4.3. Родитељски састанци 

Родитељски састанци се одржавају 5 пута годишње, од чега три у првом, а два у 
другом полугодишту. Први родитељски састанак одржава се почетком септембра месеца, 
други почетком новембра, трећи крајем јануара, четврти крајем марта и шести у другој 
половини јуна месеца. 

Родитељске састанке сазива одељењски старешина - наставник главног предмета. 
 Ванредни родитељски састанци одржавају се према указаној потреби. 
 На родитељским састанцима родитељи/други законски заступници деце/ученика се 
упознају са постигнутим резултатима рада ученика и проблемима са којима се школа 
суочава у васпитно-образовном раду. 
Програм родитељских састанака са основним темама – по образовним циклусима: 
 
 
Први циклус образовања - Теме                                                                                   

Избор чланова Савета родитеља 

Први школски дани – прихватање школских обавеза  
(инструмент и солфеђо)  

Упознавање родитеља са организацијом рада у школи, могућностима 
контактирања са наставницима  
Однос родитељ, ученик, наставник 

Помоћ и сарадња родитеља у реализацији програмских садржаја  Савета 
родитеља  
Организација радног дана ученика у породици 

Индивидуалност код деце и карактеристике психофизичког развоја 

Сарадња породице и школе 

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика 

Значај и врсте породичног васпитања 

Психофизичке карактеристике деце овог узраста 

Обавезе ученика 

Анализирање сарадње у текућој школској години и предлагање тема за 
наредну школску годину 

Самосталан рад ученика 

Хигијена и хигијенске навике 

Социјализација детета 

 

 
 

Други циклус образовања - Теме                                                                                 

Избор чланова Савета родитеља  
Прихватање нових предмета и школских обавеза (хор или камерна музика) 
Прихватање новог предмета и школских обавеза ученика завршног разреда 
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(теорија музике) 
Другарство и пријатељство код младих 

Психолошка позадина неуобичајених поступака младих 

Прихватање одговорности и самостално одлучивање 

Физичке и психичке промене код  деце у пубертету 

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика 

Радни дан ученика 

Самообразовање 

Однос ученик,наставник, родитељ 

Значај правилног избора занимања – два последња разреда 

Анализирање сарадње у текућој школској години и предлагање тема за 
наредну школску годину 

Искуства и предлози за побољшање рада са млађим генерацијама 

 

16.4.4. Индивидуални разговори са родитељима/другим законским заступницима 
деце/ученика 
 Родитељи/други законски заступници деце/ученика се често нађу у ситуацијама 
када имају дилеме, које нису у могућности да реше, тако да им је стручна помоћ увек 
добродошла.  

Савремени родитељ/други законски заступник детета/ученика се све мање ослања 
на свој инстинкт и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење 
проблема, које родитељство са собом носи, а разговор са наставником, психологом, 
директором школе или неким другим запосленим у школи често доноси решење проблема 
и олакшање.  
 Поред организованих родитељских састанака, одељењске старешине ће 
организовати и састанке са родитељима/другим законским заступницима деце/ученика 
чија деца: 

 Нередовно похађају наставу, 

 Ометају рад на часу и причињавају штету на школској и другој имовини, 

 Слабије напредују из једне или више наставних области, 

 Нередовно раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи. 
 
16.4.5. "Отворена врата"  
 Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре 
родитеља/других законских заступника деце/ученика и наставника, наставници примају 
родитеље/друге законске заступнике деце/ученика, а сви евентуални проблеми се 
решавају у отвореном дијалогу. 
 
 
16.4.6. "Отворени дан" 
 Наставник, по указаној потреби, може да организује Отворени дан, када 
родитељи/други законски заступници деце/ученика могу да присуствују образовно-
васпитном раду, стекну увид у начине рада наставника, али и рад, ангажовање и 
постигнућа свог детета. 
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16.4.7. Анкете и упитници 
 Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, организује 
анкетирање родитеља/других законских заступника деце/ученика у погледу њиховог 
задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за 
унапређивање квалитета рада школе. 
 

16.4.8. Укључивање у процес наставе 
 Школа подстиче родитеље/друге законске заступнике деце/ученика да се укључују у 
образовно-васпитни процес на више различитих начина: 

 као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 
 као едукатори других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску 

популацију, а за које су поједини родитељи/други законски заступници деце/ученика 
стручни, 

 учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи, односно у 
које је школа укључена, 

 учешће у раду стручних тимова које (по потреби) формира директор школе,  
 креирање индивидуалних образовних планова. 

 

16.4.9. Огласне табле 
 На видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању 
родитеља/других законских заступника деце/ученика о битним активностима у Школи. 
 

16.4.10. Едукативни садржаји на званичној интернет страници Школе и facebook страници 
Школе 
             У циљу што успешнијег укључивања родитеља/других законских заступника 
деце/ученика у активности школе, на званичној интернет страници Школе и facebook 
страници Школе објављују се све битне информације о животу и раду Школе. 
 

16.4.11. Концерти, јавни и интерни часови, такмичења и манифестације у организацији 
школе 
 Организују се у складу са Годишњим планом рада школе и представљају показатељ 
ученичког напретка у току године, али и узајамног односа ученика и наставника, као и 
ученика међусобно. Укључивање у различите видове ваннаставних активности јача 
самопоуздање ученика и њихову мотивацију за рад. 
 

16.4.12. Реализација музичких посета, мајсторских курсева и других активности ученика 
 Родитељи/други законски заступници деце/ученика активно учествују у 
организовању и реализацији посета концерата у складу са Годишњим планом рада школе и 
личном интересовањима и могућностима. 
 

16.4.13. Писана комуникација 
 Школа писмено обавештава родитеље/друге законске заступнике деце/ученика у 
случајевима када је то потребно. 
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16. 5. Садржаји сарадње са родитељима 
 Садржаји сарадње с родитељима/другим законским заступницима деце/ученика се 
односе на упознавање родитеља са савременим сазнањима, која нуде медицина, развојна 
и педагошка психологија и педагогија, а знања из ових области, која родитељи стичу кроз 
сарадњу са школом су својеврсна основа за организовање заједничког васпитно-
образовног утицаја на дечју популацију. 
  
 Сарадња са родитељима обухвата следеће садржаје: 

 развојне карактеритике и потребе ученика, норме развоја, интелектуални развој, 
превенција негативних појава (алкохолизам, наркоманија и сл.), понашање ученика, развој 
способности, подршка учењу, формирање радних навика, професионална оријентација 
ученика; 

 ненасилна комуникација, ненасилно решавање конфликата, превенција и сузбијање 
неприлагођеног понашања; 

 живот детета у породици: услови који задовољавају основне потребе ученика 
(здравствени, емотивни, економски), структура породице и односи у породици (између 
родитеља и осталих одраслих чланова, родитеља и деце, деце када их је више у породици), 
организација породичног живота (активности одраслих и деце у одређеном времену да би 
се задовољиле потребе свих чланова...), породично васпитање, дечје игре и стваралаштво, 
садржај породичног васпитања, методе породичног васпитања; 

 живот у школи: активности, резултати и понашање ученика и његових вршњака (у 
току дана, периодично, годишње), стручњаци који реализују васпитање и образовање, 
организација рада установе (простор и време, распоред активности, разреди, школски 
прибор, општи услови за задовољавање потреба и различите активности ученика), 
средства за несметано одвијање активности (школски простор, уџбеници, школски прибор, 
наставна средства, средства за практичан рад...); чиниоци у друштвеној средини, културна 
и јавна делатност школе;   адаптација на нову средину; укључивање ученика у ваннаставне 
активности; 

 значај сарадње породице и школе; координација, усклађивање и повезивање 
активности породице и школе у процесу васпитања; 

 локална средина у којој живи породица (становништво, дечје и омладинске 
организације, културне, организације које организују активности деце и младих у 
слободном времену, здравствене и комуналне службе и друге јавне службе...); шира 
средина у којој старији ученици посећују наставу или је њихово школовање ван места 
живљења породице; прва социјализација, идентификација, емоције, прва дружења, утицај 
литературе, моралне норме. 
 
16.6. Начин и поступак остваривања сарадње са породицом 
 Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе школске године 
и подразумева укључивање породице у планирање, реализацију и евалуацију те сарадње. 
Активности у оквиру сарадње са породицом реализују се на основу Школског развојног 
плана и Годишњег плана рада школе и то кроз: 

 план рада Савета родитеља 
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 план рада директора школе 
 планове рада стручних сарадника-психолога 
 планове рада стручних већа 
 планове рада стручних актива 
 планове рада предметних наставника 
 план професионалне оријентације 
 програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 план рада Тима за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања 

 

16.7. План сарадње са породицом  

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ПЛАН 
ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

Информисање 
родитеља односно 
других законских 
заступника 
деце/ученика 

 Ажурирање званичне 
интернет странице 
Школе и facebook 
странице Школе и 
унос свих потребних 
информација о 
организацији рада 
школе и обавезама 
ученика и родитеља 

 Директор и 
администратор 
facebook странице 
Школе 

Континуирано 
током школске 
године 

Родитељи благовремено 
добијају све потребне 
информације  

Дефинисање термина 
за Отворена врата 
за сваког наставника 
у школи у распореду 
часова 

 Наставници, 

 Психолог, Директор 
Почетак школске 
године 

Родитељи долазе на 
консултације са 
наставницима 

Дефинисање термина 
за Отворени дан 
сваког месеца у току 
наставне године у 
оквиру Годишњег 
плана рада школе 

Наставници, 
 Психолог, Директор Септембар 

Родитељи посећују часове 
редовне наставе 

Уређивање садржаја 
огласне табле за 
родитеље 

Директор, психолог 
Континуирано 
током школске 
године 

Огласна табла за родитеље 
садржи актуелне 
информације о облицима и 
садржајима сарадње и 
активностима у Школи 

Реализација 5 
родитељских 
састанака 

Одељењске      
старешине 

Септембар, 
новембар, 
децембар, март, 
мај, јун 

Сваки одељењски 
старешина реализовао је 
најмање 5 родитељских 
састанака. Родитељи тачно и 
благовремено 
информисани. 
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Одржавање Општег 
родитељског састанка 

Директор у присуству 
свих наставника 

У другој половини 
септембра и по 
потреби 

Реализован најмање 1 
Општи родитељски састанак 
у току школске године. 
Родитељи тачно и 
благовремено 
информисани. 

Укључивање 
родитеља односно 
других законских 
заступника 
деце/ученика у 
активности школе 

Укључивање 
родитеља у рад 
тимова и реализацију 
пројеката у Школи 
(безбедност ученика, 
сарадња са 
породицом, сарадња 
са локалном 
заједницом, 
професионална 
оријентација, 
самовредновање, 
школско развојно 
планирање...) 

Директор 
континуирано 
током школске 

године 

Обезбеђено учешће 
родитеља у раду тимова на 
нивоу Школе (бар један члан 
тима је родитељ/други 
законски заступник 
детета/ученика) 

Укључивање 
родитеља у 
организовање 
музичких посета, 
мајсторских курсева и 
других активности 
ученика 

Директор, 
наставници 

У складу са 
Годишњим планом 
рада школе 

Родитељи су учествовали у 
реализацији већине 
наведених активности  

Ангажовање 
родитеља у 
организацији 
концерата, јавних и 
интерних часова, 
такмичења, 
хуманитарних акција, 
школских 
манифестација и 
других активности у 
Школи 

Директор, 
наставници, психолог 

У складу са 
Годишњим планом 
рада школе 

Родитељи су учествовали у 
реализацији већине 
наведених активности 

Укључивање 
родитеља у тимове 
подршке у циљу 
израде и реализације 
индивидуалних 
образовних планова 
за ученике којима је 
потребна додатна 
подршка 

Тим за подршку 
инклузивном 
образовању 

континуирано 
током школске 
године 

У сваком тиму за подршку 
активно партиципира 
родитељ ученика коме је 
додатна подршка потребна 

Укључивање 
родитеља односно 
других законских 
заступника 
деце/ученика у 
процес одлучивања 

Избор представника 
родитеља сваке класе 
главног предмета за 
члана Савета 
родитеља Школе 

Одељењске 
старешине 

Септембар 
Формиран је Савет 
родитеља Школе 
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Избор представника 
родитеља за члана 
Школског одбора 

Савет родитеља 
Школе 

Према утврђеној 
процедури 

Формиран је Школски одбор 

Укључивање 
родитеља у рад 
тимова на нивоу 
школе 
(самовредновање, 
развојно планирање), 
сарадња са локалном 
заједницом и 
породицом и сл.) 

Директор, психолог 
У складу са 
Годишњим планом 
рада школе 

Формирани су наведени 
тимови у чијем саставу се 
налазе представници 
родитеља 

Испитивање потреба 
и очекивања 
родитеља 
анкетирањем 

Психолог, Тим за 
самовредновање 

У складу са 
Планом 
самовредновања 

Извршена је анализа 
потреба и очекивања 
родитеља 

Едукација и 
саветодавни рад 

Индивидуални 
разговори са 
родитељима 

Наставници, 
 управа Школе 

Континуирано 
током школске 
године 

Остварен континуиран 
индивидуални рад са 
родитељима/другим 
законскимзаступницима 
деце/ученика. 

Објављивање на 
званичној интернет 
страници Школе 
садржаја за едукацију 
родитеља 

Директор Континуирано 
током школске 
године 

На званичној интернет 
страници Школе налазе се 
садржаји намењени 
едукацији родитеља. 

 

 

 

 

17) Програм излета, екскурзија и наставе у природи  

 

На предлог стручних већа и Педагошког колегијума, а уз сагласност Савета родитеља, Школског одбора 
и родитеља ученика Развојним планом школе је планирано извођење излета, једном годишње за ученике 
који показују одличан успех. 
Циљ излета, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева изадатака 
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама 
и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и 
привредним достигнућима. 
Задаци излета су: 

- Упознавање са кутурним садржајем нашег главног града 

- Упознавање са културном баштином Србије 
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- Изградња и усвајање културних вредности и навика 

- Развијање музичког укуса и љубави према музици 

- Повезивање школског учења са праксом 

- Упознавање и усвајање правила понашања у институцијама културе: правила понашања у музеју и на 

концерту 

- Изградња позивитвног односа са вршњацима 

- Јачање позитивног односа према школи и јачање школског заједништва ученика 

 Планиран је обилазак града домаћина Републичког фестивала. 
Програм обиласка града домаћина Републичког фестивала требало би да буде реализован у другој 

недељи маја, а његов садржај зависиће од места одржавања Републичког фестивала и његове туристичке 
понуде. 

 
 

18) Прилог - Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 
индивидуалном образовном плану 

У Школи се настава по правилу изводи по индивидуализованом образовном плану, 
којим су обухваћене све индивидуалне потребе сваког ученика. 

За поједине ученике чије образовно-васпитне потребе то захтевају Школа може 
организовати наставу по Индивидуалном образовном плану, на предлог стручних већа 
предмета и уз сагласност родитеља ученика, а Индивидуални образовни планови за све 
ученике који се буду образовали по ИОП-у биће саставни део Школског програма. 
 
 
Начини остваривања и прилагођавања програма музичког образовања ученицима са 
посебним способностима: 
Школа остварује и прилагођава програм ученицима са посебним способностима на 
следеће начине: 
- Основни предуслов за напредак ученика са посебним способностима је да наставници 
остварују додатни рад кроз организовање већег  броја часова 
- Посебна пажња поклања се одабиру програма (кроз редовне консултације на нивоу 
одсека, школе и са еминентним музичким педагозима) 
- У одабиру програма учествује и сам ученик 
- Начин рада и ваннаставне активности пажљиво се планирају, а у планирање су укључени 
ученик и родитељ/породица 
- Ученици чешће наступају у школи 
- Ученици учествују на већем броју такмичења, а школа (у циљу пружања подршке) 
донације за учешће финансира из средстава ученичког фонда 
- Ученицима се пружа прилика да учествују у раду камерних ансамбала (ученичких или 
мешовитих ансамбала чији су чланови и професори) 
- Школа и наставник главног предмета  организују консултације са еминентним музичким 
педагозима у циљу праћења напредовања ученика и усмеравања његовог развоја 
- По потреби школа омогућава да са учеником континуирано раде еминентни музички 
педагози у циљу што квалитетније припреме ученика за наставак школовања 
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- Школа организује солистичке концерте ученика са посебним способностима у присуству 
еминентних музичких педагога у циљу праћења у усмеравања развоја ученикових 
способности 
- У циљу пружања подршке ученицима са посебним способностима и омогућавања 
њиховог што чешћег јавног наступања остварује се интензивна сарадња на нивоу одсека са 
другим музичким школама региона 
- Ученицима се омогућава да наступају у оквиру сарадње са другим музичким школама из 
земље и иностранства 
- Ученици се укључују у најразличитије програме других образовних институција и 
институција културе у граду и шире и у хуманитарне акције. 
- Организује се одлазак ученика на концерте или на праћење такмичења у својој категорији 
у циљу сагледавања постигнућа других ученика 
- Школски психолог реализује програм професионалне оријентације 
- У оквиру радионица комуникације обрађују се теме професионалне оријентације и пружа 
могућност консултација са психологом 
- У случају да породица није у могућности да пружи сву потребну материјалну подршку 
ученику, школа у складу са својим могућностима  преузима део обавеза, или  обезбеђује 
подршку локалне заједнице 

 
 

19) Програм безбедности и здравља на раду (који обухвата заједничке 
активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице 
локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 
безбедности и здравља на раду)  

Родитељи се, кроз деловање у оквиру Савета родитеља,  активно укључују у акције за 
унапређивање стања безбедности у школи давањем предлога за унапређивање стања и 
праћењем реализације предлога. 

Родитељи се, такође, кроз деловање у оквиру Општинског савета родитеља,  активно 
укључују у акције за унапређивање стања безбедности у школи и повезују активности 
школе са активностима локалне заједнице. 

Школа, родитељи и јединица локалне самоуправе остварују низ активности на плану 
безбедности и здравља на раду, као што су трибине („Превенција болести зависности“, 
„Шта треба да знам о правилној исхрани“ итд.), манифестације које подстичу дружење 
ученика, наставника и родитеља и њихову сарадњу са јединицом локалне самоуправе 
(„Дани дечјег културног стваралаштва“) и слично. 

Поред наведеног, Лице задужено за безбедност у школи редовно спроводи обуку 
запослених из области безбедности и здравља на раду, о чему се води евиденција и 
документација. 
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Сваки запослени дужан је да у року од месец дана од дана ступања на рад заврши обуку 
безбедности и здравља на раду. 

Лице задужено за безбедност, у оквиру своје надлежности, редовно истиче Упутства за 
безбедан рад у школама: 

ДА БИ СЕ СМАЊИЛИ РИЗИЦИ ПРИ СВАКОДНЕВНОМ РАДУ, ТРЕБА СЕ ПРИДРЖАВАТИ 
СЛЕДЕЋИХ ПРАВИЛА 
Немојте на посао долазити под дејством алкохола и средстава зависности, такође немојте 
конзумирати алкохол и средства зависности  за време рада. Обавезно се одазивајте свим 
позивима за обучавање из области безбедности и здравља на раду. На посао долазите одморни 
и радите са пуном пажњом. Уколико вам  на послу, т.ј. радном задатку, прети непосредна 
опасност по живот или здравље,имате право да одбијете да радите до отклањања недостатака. 
За време свакодневног рада користите само проверене и сигурне радне поступке  - немојте 
својим несигурним и несавесним радом угрожавати своју и туђу безбедност и здравље.За све 
уочене недостатке у спровођењу мера безбедности и здравља на раду, прво се обратите 
непосредном руководиоцу, т.ј. надређеном. 
ИЗБЕГНИТЕ ПАД, КЛИЗАЊЕ, САПЛИТАЊЕ: 
Крећите се пажљиво – избегавајте неопрезно понашање и кретање. Гледајте где идете 
Корачајте споро, кратким корацима. Избегавајте коришћење мобилних телефона док се крећете 
(посебно куцање порука), на равним површинама и нарочито на степеништима. Не ходајте 
преко неравних, прљавих, замашћених, мокрих и клизавих површина.  Не ходајте преко 
површина којима је потребна поправка : оштећених, са избочинама, напрснућима, рупама. 
Избегавајте неопрезно кретање степеницама и увек користите степенишне ограде. Радна места 
морају да буду уредна, чиста и добро осветљена. Одржавајте их таквим. Избегавајте ношење 
предмета који вам смањују видљивост при кретању.                                                                                    
ТАКОЂЕ, НЕ ЗАБОРАВИТЕ НИ ОВО 
Разни ормари, полице и плакари-који су неопходни за складиштења књига, архиве, списа, 
папира, разних евиденција и документација, средстава и опреме за рад и сл., требало би да 
буду причвршћени за зид, или на други погодан начин учвршћени и обезбеђени,  ради 
спречавања њиховог превртања и пада на запослене. 
Фиоке радних столова треба држати затворене када нису у употреби, како би се спречила 
опасност од повреда случајним ударањем екстремитета о њих. Треба избегавати одлагање 
предмета по поду, јер могу представљати опасност од саплитања : торбе, ташне, 
електричне каблове или жице, гомиле папира или мале делове опреме - никако не 
одлажите по поду. 
 
Складиштени материјали или опрема морају да буду стабилни. Одлажите материјале или 
опрему само на места одакле не могу да падну на некога. Користите канте и контејнере за 
одлагање отпадних материја. Треба обезбедити постављање отирача, како унутра тако и споља, 
да би се обезбедило чишћење обуће и спречило уношење влаге, блата, снега и леда, са 
отвореног простора у унутрашње просторије. 
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ЈЕ ИЗУЗЕТНО ОПАСНА – ЗАТО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА РАЗНЕ ОПАСНОСТИ: 
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Електричне уређаје и инсталације не дирајте самовољно. Избегавајте развлачење електричних 
каблова по поду. Ако сте приметили недостатак или квар на електро инсталацији и уређајима, 
обавестите надлежног запосленог. Не покушавајте поправке самоиницијативно-препустите то 
стручним лицима. Увек проверите да ли су електрични апарати, утичнице и гајтани у исправном 
и неоштећеном стању. Ако користите продужне каблове за ваше компјутере, штампаче, електро 
опрему, уређаје  и сл., они обавезно морају да буду уземљени.  Такође, продужни кабл би 
требало да буде у добром стању, т.ј. без оштећења на изолацији, како би се спречило случајно 
излагање електричној струји. Немојте никада влажним рукама дирати утичнице, укључивати 
прекидаче, без обзира што су изоловани. Неисправна електрична инсталација може изазвати и 
пожар, поготово ако користите неисправне, нетестиране и непроверене потрошаче : решое, 
грејалице и сл. 

 

20) Програм музичког васпитања и образовања за децу предшколског узраста у 
трајању до једне године 

 
Школа може организовати Програм припремног разреда за децу предшколског 

узраста у трајању до две године у зависности од исказаних потреба локалне заједнице за 
остваривањем овог образовног програма. 
 

 
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 
 

 
Припремни разред похађају деца млађег узраста, која се на тај начин припремају за 

полагање пријемног испита и похађање редовне наставе у наредној школској години. 
Група предшколског узраста има до 16 ученика. 

Рад са припремним разредом подразумева рад на развијању музикалности, интересовања 
и љубави према музици и уметности уопште, рад на развијању слуха, осећаја за ритам и 
метар, рад на основном музичком описмењивању, неговање навике слушања музике и 
стварање полазне основе за упис у први разред основне музичке школе. 

Наставник који држи наставу припремног разреда прати развој сваког ученика, 
ученике и родитеље информише о инструментима који се изучавају у основној музичкој 
школи и полазнике усмерава на наставак школовања, сходно њиховим појединачним 
предиспозицијама.  

Поједини ученици који током првог класификационог периода покажу најбоље 
резултате, могу се укључивати на наставу инструмента током другог полугодишта, у оним 
класам где дошло до осипања броја ученика и смањења броја часова. 

Током школске године обавезна су 2 јавна наступа. 
 
ЦИЉЕВИ 
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- Усвајање великог броја песама са текстом. 
- Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике. 
- Развијење смисла за импровизацију и способност активног слушања музичког садржаја.  
 
 
ЗАДАЦИ 
 
- Стицање спознаје да је пут од звука ка слици само обрнут процес од слике ка звуку.  
- Савладавање нотног писма, виолинског кључа, тактирања.  
- Развијање слуха и гласовног опсега, развијање музичке меморије.  
- Богаћење музичког фонда (дечје песме различитог карактера и садржаја и народне 

песме).  
 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
(ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД) 

 
Примери се обрађују по слуху,  или из нотног текста, наравно, уз помоћ наставника, 

а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна област праћена 
је наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање појединачних и више тонова, 
ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких диктата. 

Кроз развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности 
уопште, уз музичко описмењавање и слушање музике, припремни разред упућује децу 
млађег узраста ка основном музичком образовању и васпитању. Развијајући слух, гласовни 
опсег и музичку меморију, деца  обогаћују сопствени музички фонд дечјих песама 
различитог карактера и садржаја, као и народне песме.  

Боравак овакве деце у музичкој школи у току припремног разреда, пружа им 
прилику и за боље упознавање са музичким инструментима, како би били у могућности да, 
када дође време за то, одаберу управо онај инструмент који највише одговара њиховом 
сензибилитету. 
 

 
 

21) Школске манифестације 

 
 
 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА 
„МИОДРАГ АЗАЊАЦ“  
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је такмичење флаутиста, са циљем промовисања младих музичких талената   и 
квалитетних педагога, размене искустава међу школама у региону, а уједно у знак сећања 
на врсног уметника и педагога – проф. Миодрага Азањца 

 
Циљеви такмичења 

 

  Подстицај ученицима и наставницима  

  Подстицај младим уметницима за њихово окупљање око заједничке идеје 

  Откривање нових музичких талената 

  Афирмација и јачање угледа ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 

  Афирмација Београда као града који чува и негује културну баштину 

 

 

 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
„ОЛИВЕРА ЂУРЂЕВИЋ“ 

 

 

 

 Међународно такмичење за камерну музику, са циљем промовисања младих 
музичких талената и афирмације камерне музике, а уједно у знак сећања на цењеног 
педагога и извођача – проф. Оливеру Ђурђевић, чија име носи ово такмичење. 

 
Циљеви такмичења 

  Очување културне баштине 

  Подстицај за очување и неговање камерне музике 

  Подстицај младим музичарима за њихово окупљање око заједничке идеје 

  Откривање нових музичких талената  

  Афирмација и јачање угледа ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 

  Афирмација Београда као града који чува и негује културну баштину 
 
 

 
 

 ОТВОРЕНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА 
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ 

 

Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“, са циљем подстицања 
сарадње и размене искустава са другим музичким школама и омогућавања ученицима да 
вреднују свој рад у ширем контексту, у поређењу са вршњацима из других музичких школа, 
а додатни циљ је и чување успомене на стваралаштво овог великог музичара чије име носи 
наша школа. 
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КЛАВИРСКО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА 

 
 

 

 

22) Остале активности које организује школа 

 
 
„ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ“ 
 
 
Концертна делатност школе обједињена је серијалом „Понедељком у Ђорђевићу” 

на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и најуспешнији студенти и 
ученици. Имајући у виду да је наша сала једина концертна сала на територији општине 
Звездара, настојимо да она буде центар културно-музичких збивања и манифестација у 
оквиру наше општине. Трудимо се да класичну музику приближимо и учинимо доступном 
што већем броју становника у нашем окружењу. Наше ангажовање у формирању овог 
серијала, школске 2003/04. године нам је донело и Плакету СО Звездара, за допринос 
развоју концертно- педагошке делатности у оквиру наше општине. 

 
 
„ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ“ 
 

 
 
Пројекат „Вредне руке дарују вам звуке“ реализујемо у сарадњи са основним 

школама са општине Звездара, са циљем буђења интересовања за музику код ученика 
млађих разреда и подстицања њиховог уписа у музичку школу. 

 
 
„У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА“ 
 
 
„У сусрет полетарцима" обједињује нашу сарадњу са предшколским установама са 

општине Звездара. Попут пројекта за основце, и овај пројекат има за циљ упознавање 
малишана са класичном музиком и уопштено буђење њиховог интересовања за музику, те 
подстицање њиховог евентуалног каснијег уписа у музичку школу (припремни разред). 
Програм се реализује кроз концерте/радионице наших ученика у вртићима и упоредо кроз 
отворена врата за малишане и њихове васпитаче у нашој школи, где деца присуствују 
настави и имају прилику да се ближе упознају са инструментима. 
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„МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ“ 
 
традиционална радионица за малишане из предшколских установа у оквиру „Дечје 

недеље“. 
 
 
„ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ“ 
 
 
„Заједно смо бољи" је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу наше 

школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд. 
 
 
 
„МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ“ 
 
„Музички времеплов" је пројекат сарадње наше школе са другим музичким 

школама. У склопу пројекта протеклих година организовани су многобројни концерти 
домаћих и гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима смо сарађивали у 
оквиру овог пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Вучковић”, МШ “Филип 
Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ 
„Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“, ШЗМТ Ћуприја... 

 
 
 
 
„У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ“ 
 
Највреднији и најуспешнији ученици и ове године су добили прилику да покажу 

резултате свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних новогодишњих концерата 
 
 
„СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА“ 
 
 
Школска слава се традиционално обележава свечаном академијом у сали школе. 

Одржава се свечани концерт уз обред резања славског колача. 
 
 
 
„ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА“ 
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Пројекат „Примењена музика“ настао је као потреба да се код ученика пробуди и 
развија креативност кроз разне уметничке делатности. Реализација пројекта започета је 
08.02.2014. концертом „Дани Венеције - музика и маска”, а у последње четири године 
одржано је више концерата са разоврсном тематиком - „Филмска музика“, „Музика у 
народном стваралаштву“, „Српска соло песма“ и „Вече домаћих аутора“. 

 
 
„У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ“ 
 
 
 
„РАДОСТ ДАРИВАЊА“ 
 
Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у 

протеклим годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера, а неке од њих 
смо и самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у Краљеву 2010. 
године, концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за жртве поплава у хотелу „Славија“ 
2014, итд.). 

 
 
 
Радионице комуникације 
 
 
Школа за своје ученике и наставнике редовно организује радионице комуникације, 

које веома доприносе развијању позитивне радне атмосфере, а тиме и квалитету рада 
установе у целини. 

 
 
 
 

 

Учешће ученика на такмичењима 
 
Ученици ОМШ „Владимир Ђорђевић“ сваке године узимају учешћа на многобројним 

такмичењима ван школе, на којима постижу завидне резултате. Посебна пажња посвећује 
се припреми ученика за Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије и Републички фестивал музичких и балетских школа Србије. С обзиром на то да се 
Републички фестивал одржава сваке године у другом граду, одлазак на ово такмичење увек 
је и прилика да се упозна град домаћин и посете његове знаменитости. 
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Посебан значај школа придаје сарадњи са музичким школама из других градова и држава, 
са факултетима музичке уметности, са реномираним уметницима, који су одржали низ 
значајних концерата и предавања у сали школе, али и са бившим ученицима школе, од 
којих су многи наступали, на концертима организованим поводом Дана школе, узимали 
учешћа на хуманитарним концерима у организацији школе, или одржавали своје 
солистичке концерте у сали школе. 

Посебну пажњу школа посвећује стручном усавршавању запослених, који сваке 
године присуствују различитим програмима стручног усавршавања. 
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Школски програм сачинио је Стручни актив за развој школског програма: 

 
1. Емилија Миодраг – координатор 
2. Катарина Врачар – члан 
3. Теодора Ђокић  – члан 
4. Драган Гњатовић – члан 
5. Сара Врањеш – члан 
6. Милица Радојевић  – члан 
7. Лазар Кованџић– члан  
8. Александар Николић – члан 
9. Луција Лалицки – члан 

 
 

 
 
Председник Школског одбора 

 
__________________________ 
Јелена Вујновић 
 
 
Директор ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 
 
_______________________________ 
 
Катарина Врачар 
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На основу Правилника о наставном плану и програму основног музичког 

образовања донесеног на основу члана 14. став 1. тачка 6) Закона о основама система 

образовања и васпитања (Службени гласник РС број 72/09), Стручни актив за развој 

школског програма сачинио је:  

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА  
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ 

МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЗА ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се наставни план и програм основног музичког 

образовања и васпитања које траје шест година, четири године и две године и остварује се 

у два образовна циклуса.  

Члан 2. 

Школа може да организује наставу припремног разреда за ученике млађег узраста. 

Наставни план и програм основног музичког образовања и васпитања и 

припремног разреда одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део.  

Ученик који се истиче способностима и знањем може да стекне основно музичко 

образовање и васпитање у року краћем од прописаног у наставном плану и програму. 

Члан 3. 

У I разред основне музичке школе у трајању од шест година може да се упише 

ученик- млађи од девет, у трајању од четири године – млађи од једанаест и у трајању од 

две године – старији од четрнаест година.  

У  I разред за инструменте контрабас и удараљке може да се упише ученик млађи 

од петнаест година.  

У I разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је 

прописано ставом 1. овог члана, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке 

способности.  

У I разред основне музичке школе може да се упише и дете предшколског узраста, 

уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.  

                                                                          Члан 4. 
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Настава у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента 

и  певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, оркестра, хора,  камерне музике и 

групног свирања).  

Група у настави солфеђа и теорије музике може да има највише десет ученика, 

оркестар тридесет, хор педесет, а камерни ансамбл и групо свирање (одсек за 

традиционално српско певање и свирање) највише три ученика. 

                                                              Члан 5. 

Час индивидуалне наставе у I циклусу шестогодишњег, четворогодишњег и 

двогодишњег основног музичког образовања и васпитања траје 30 минута.  

Час упоредног клавира за ученике соло певања и српског традиционалног певања 

траје 45 минута.  

Часови групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају по 45 

минута.  

Члан 6. 

Након савладаног програма основног музичког образовања и васпитања, ученику се 

издаје сведочанство о стеченом основном музичком образовању и васпитању. 

Члан 7. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи  Правилник о наставном 

плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Просветни гласник” број 

6/94). 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Просветном 

гласнику”. 

Број: 

У Београду,  15.06.2010.                                                  

 Председник Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић 
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О Б А В Е З Н И   О Д С Е Ц И 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ 

ШЕСТОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ( 

виолина, виола, виолончело ) 

ЦИЉ  

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

Формирање психомоторних извођачких релација у којима водећу улогу треба да има 

асоцијативни доживљај звучне материје (унутрашњи слух). Развој појединца зависи 

од професионалног школовања музичког слуха који мора да води и организује 

извођачке покрете по принципу „од представе ка њеној реализацији“, односно „од 

доживљаја звука према покрету“. 

Овладавање основном техником свирања у складу са индивидуалним, анатомским, психо-

физичким и уметничким могућностима ученика. 

Развијање критичког односа према основним елементима музичког извођења и извођење 

композиција квалитетним тоном интонативно тачно, ритмички тачно 

Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава 

(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, акцентуације и 

инструментације) и изградња способности њихове адекватне стилске употребе у 

процесу извођења музичког дела. 

Музичко описмењавање – постизање вештине течног читања и писања нота у и 

разумевање значења најучесталијих (нумеричких, графичких и вербалних) 

темповских, карактерних, метричких, динамичких, агогичких, акцентних и 

артикулационих ознака у нотном тексту. 

Развијање стваралачко-извођачких способности. Развијање креативности у складу са 

музичким, емоционалним и интелектуалним способностима појединца. 

Усмеравање ученика за самостално бављење инструментом (формирање радних навика). 

Извођење програма у целини, напамет. 

Самостално увежбавање задате композиције. 

Самостално читање непознатог нотног текста.  

Учествовање ученика у раду оркестра, камерних састава и осталих облика групног 

музицирања.  

Активно учешће у музичком животу средине у којој живи. 

ВИОЛИНА 

I ЦИКЛУС  (I, II и III разред) 
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I разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Формирање музичко-слушних представа изражајним певањем песмица по слуху.  

Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче. 

Упознавање са инструментом (усвајање назива делова инструмента).  

Нотно описмењавање.  

Поставка леве руке и њено прилагођавање инструменту свирањем једноставних песмица 

по слуху (пицикато).  

Поставка десне руке и прилагођавање вођењем гудала на празним жицама, променом 

гудала и прелазима са жице на жицу.  

Усвајање основне поделе гудала.  

Упознавање са потезима деташе и легато.  

Рад на развијању музичког слуха.  

Рад на добијању звука, интонацији, и ритму.  

Усвајање прве позиције.  

Свирање песмица различитог карактера.  

ШКОЛЕ 

Љ. Степановић : Виолинска почетница 

Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I свеска 

Денеш, Регер и Немет: Виолина А Бе Це 

Лањи и Денеш: Школа за виолину I свеска 

Сузуки: Школа за виолину I 

Геза Силваи: Школа за виолину А,Бе,Це.Де 

КОМАДИ  

Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир. I свеска 

Гарлицки, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред 

Фортунатов: Млади виолиниста, I свеска 

Ласло Роша: Враголан 1,2 

Ласло Роша: Дуети 1 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

три дурске лествице са трозвуцима;
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двадесет вежбица; 

десет малих комада песмица. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

Једна лествица; 

Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  

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 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 

 Даљи рад на развоју музичко-слушних представа путем изражајног певања, 

свирања по слуху. 

 Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче. 

 Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо (andante, moderato, allegro, 

presto...). 

 Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и 

њима одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања.   

 Упознавање са значењем основних динамичких ознака (piano, mezoforte, forte, 

diminuendo, crescendo...). 

 Усавршавање вештине читања нота са циљем успостављања трајне навике 
упражњавања ове активности током читавог школовања. - Упознавање са 
појмом мисаоне целине (фраза). 
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ШКОЛЕ 

 Д. Марковић: Почетна школа за виолину I и II свеска 

 Лањи и Денеш: Школа за виолину II свеска 

 Сузуки: Школа за виолину I 

 Грегоријан: Скале 

 Геза Силваи: Школа за виолину Де,Е 

 Геза Силваи: Жуте странице за виолину – III свеска ''Основе различитих  потеза'' 

 Геза Силваи: Жуте странице за виолину – I свеска ''Основе различитих ритмова'' 

КОМАДИ  

 Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, II свеска 

 Гарлицки, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред 

 Фортунатов: Млади виолиниста. I свеска 

 Ласло Роша: Враголани  II, IV, V, VI свеска 

 Ласло Роша: Дуети 3 

КОНЧЕРТИНА 

 С. Мах: Лаки кончертино 

 П. Николић: Кончертино Ге-дур -    Кихлер: Кончертино Ге-дур 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

 четири једнооктавне лествице;  

 шест етида са различитом проблематиком; -    четири 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 

тешкоћа); 3 . Две композиције, по слободном избору. 

III разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Наставак рада на развоју музичко-слушних представа усложњавањем тешкоћа 

савладаних у претходном разреду. 
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 Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела. 

 Наставак рада на развијању музичке фантазије асоцијативно подстицајним 

разговорима и буђењем интересовања за креативно музичко изражавање.  

 Почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење 

"певања" на инструменту.   

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања  и принципа јединства 

слуховне од механичке компоненте. 

ШКОЛЕ 

 Д. Марковић: Почетна школа за виолину, II, III свеска 

 Лањи и Денеш: Школа за виолину, III свеска 

 Сузуки: Школа за виолину II 

 Волфарт: 60 етида за виолину, оп. 45 

 Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Изабране етиде, I свеска - избор 

 Грегоријан: Скале 

 Геза  Силваи: Школа Е,еФ 

 Геза Силваи: Жуте странице за виолину – III свеска ''Основе различитих  потеза'' 

 Геза Силваи: Жуте странице за виолину – I свеска ''Основе различитих ритмова'' 

 Геза Силваи: Жуте странице за виолину – II свеска ''Основе различитих ритмова и 

украса'' 

КОМАДИ  

 Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, II свеска 

 Гарлицки, Родионов, Уткин  и Фортунатов: Хрестоматија за I и II разред 

 Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска 

 Ласло Роша: Враголани VI, VII, III  свеска -   Ласло Роша: Дуети  2 

КОНЧЕРТИНА 

 Комаровски: Кончертино Ге-дур 

 Кихлер: Кончертино Ге-дур, II, III став 

 Ридинг: Кончертино Ге-дур, Де-дур, ха-мол -  Вивалди (Фелински): Кончертино Ге-

дур  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

 четири лествице кроз две октаве и разлагања по Грегоријану; -  шест етида са 
различитом проблематиком; -  четири комада различитог карактера. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

 обавезна два јавна наступа током школске године. 
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ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

4. Једна лествица кроз две октаве са разлагањима по Грегоријану; 

5. Једна етида одговарајуће тежине;  

6. Два комада различитог карактера, варијације или кончертино.  

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред) 

IV разред 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

4. Наставак рада на развоју музичко-слушних представа даљим усложњавањем 

тешкоћа савладаних у претходном разреду.  

5. Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.  

6. Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима 

поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту као и указивањем 

на аналогије међу уметничким вредностима дела из разних области уметничког 

изражавања (књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре...)  

7. Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на  композицијама 

сложенијих техничких захтева.  

8. Навикавање на повремену употребу метронома у процесу вежбања с 

инсистирањем на увиђању суштинске разлике између музичких изражајних 

средстава метра и ритма, односно метричног и ритмичног свирања. 

9. Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у 

зависности од ознака на које ученик наилази током изучавања прописаног 

годишњег репертоара.   

10. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.   

ШКОЛЕ 

11. Д. Марковић: Школа за виолину III 

12. Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Изабране етиде III 

13. Волфарт: 60 етида, оп. 45 

14. Кајзер: 36 етида, оп. 20,  I свеска 

15. Грегоријан: Скале 

16. Геза Силваи: Школа за виолину Ф 

17. Геза Силваи: Жуте странице за виолину II, III 

КОМАДИ  

18. Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, III свеска 

Бакланова: Сонатина Бе-дур 

19. Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска 
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20. Хрестоматија за III - IV разред 

КОНЧЕРТИНА 

21. А. Јаншинов: Кончертино оп. 35 

22. Кихлер: Кончертино у стилу Вивалдија Де-дур 

23. Л. Портноф: Кoнчертино а-мол 

24. Хубер: Кончертино Еф-дур 

25. Бакланова: Кончертино де-мол - Ридинг: Кончертино Ге-дур  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

26. четири дурске двооктавне лествице у позицији са разлагањима по Грегоријану; 

27. осам етида са различитом проблематиком; 

28. четири комада различитог карактера; 

29. једна велика форма: став из концерта, кончертина, сонате или тема с 

варијацијама. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

30. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ   

 Једна двооктавна лествица у позицији са разлагањима по Грегоријану; 

 Две етиде са различитом проблематиком; 

 Једна велика форма: став из концерта или тема с варијацијама. 

V разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

9. Континуирани рад на развоју музичке фантазије. 
10. Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем 

савлађивања свих врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним 
индивидуалним могућностима ученика).  

11. Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од 

ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег 

репертоара.   

12. Стално усвајање нових знања из области музичке теорије (повезано са 

композицијама које ученик изучава у току године). 

13. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

ШКОЛЕ 
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19. Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Избор етида, III свеска  

20. Волфарт: 60 етида оп. 45  

21. Кајзер: 36 етида оп. 20, II свеска 

22. Мазас: Етиде оп. 36, I свеска 

23. Донт: Етиде оп. 37 – избор 

24. Грегоријан: Скале 

КОМАДИ 

25. Фортунатов: Млади виолиниста, II свеска 

26. Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Хрестоматија II 

27. Хрестоматија IV и V разред 

ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

28. А. Вивалди: Концерт Де-дур, I став 

29. А. Вивалди: Концерт Ге-дур, I став 

30. А. Вивалди: Концерт а-мол, I став 

31. О. Ридинг: Концерт Де-дур, оп. 25 

32. О. Ридинг: Концерт Ге-дур, оп. 24 

33. Комаровски: Концерт A-дур  

34. Данкла: Варијације 

35. Бакланова: Варијације 

36. А. Комаровски: Варијације 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

37. две двооктавне дурске и молске лествице са разлагањима са променом позиција     

по Грегоријану; 

38. осам етида различите проблематике; 

39. два комада различитог карактера; 

40. једна велика форма: став из концерта или варијације. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

41. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Једна лествица кроз две октаве са променом позиција и разлагањима по 
Грегоријану; 2. Две етиде са различитом проблематиком; 3. Један став 
концерта. 

VI разред
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(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Наставак рада на техници свесног меморисања.  

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије.  

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата.  

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.  

 Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од 

ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег 

репертоара.   

ШКОЛА 

17. Кајзер: 36 етида за виолину оп. 20, III свеска 

18. Мазас: Етиде оп. 36, I свеска 

19. Гарлицки, Родионов и Фортунатов: Избор етида, III свеска - Кројцер и 

Јамполски: Етиде (почетне етиде)  

КОМАДИ 

20. Г. Ф. Телеман: Сарабанда и Гавота 

21. Л. Бокерини: Менует 

22. Ј. Х. Фиоко: Allegro 

23. А. Корели: Allegro Де-дур 

24. Н. Рубинштајн: Преслица 

25. Хрестоматија за V и VI разред  

26. Млади виолиниста III свеска 

27. Данкла: Варијације 

ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

28. Г. Ф. Телеман: Сонатине Ге-дур, Е-дур, Еф-дур  

29. А. Корели: Сонате А-дур, е-мол 

30. З. Фибих: Сонатина де-мол 

31. А. Вивалди: Концерт а-мол, II и III став 

32. Ј. С: Бах: Концерт а-мол, I став 

33. Ј. Б. Аколај: Концерт а-мол 

34. Г. Б. Виоти: Концерт оп. 23, Ге-дур, I став 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

35. две трооктавне дурске и молске лествице са разлагањима по Грегоријану; 

36. шест етида различите проблематике; 

37. два комада различитог карактера; 

38. две велике форме: став из концерта и два става из барокне сонате. 
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ЈАВНИ НАСТУПИ 

39. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

 Једна лествица кроз три октаве са разлагањима по Грегоријану; 

 Две етиде са различитом проблематиком; 

 Један комад; 

 Један став концерта. 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

Препоручена литература није обавезујућа нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у 

којем се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси 

и као подстицај за даљи развој професионалних идеја и поступака.  

5. Н. Бакланова: Први часови, Москва, 1977.  

6. Денеш, Регер и Немет: Виолина А Бе Це, Будимпешта, 1997.  

7. Д. Марковић: Нека увек буде песма, почетна школа за виолину, Београд 1975.  

8. Д. Марковић: Нека увек буде песма, 2. део Београд, 1975.  

9. Д. Марковић: Коло око света, 3. део, Београд, 1982. 

10. К. Родионов: Почетна школа за виолину, Москва, 1972.  

11. Лањи и Денеш: Школа за виолину, I и II део, Будимпешта, 1997.  

12. Фортунатов: Млади виолиниста, I и II део, Ростов, 1997.  

13. С. М. Шаљман: Постаћу виолиниста, Лењинград, 1984.  

14. М. Гарлицкиј: Корак по корак, Москва, 1985.  

15. В. Јакубовскаја: На врх поступно, Сент-Петерсбург, 1974.  

16. Станко, Старјук: Први кораци младог виолинисте, Кијев, 1984.  

17. Љ. Степановић: Виолинска почетница 

18. Стеценка и Тугович: Виолина, I разред, Кијев, 1980.  

19. В. Стеценка: Прве мелодије, Кијев, 1960.  

20. К. И. Тахтаџиев: Виолина 1, Кијев, 1991.  

21. Пархоменко и Зељдис: Виолина, Кијев, 1974.  

22. А. Григоријан: Почетна школа свирања на виолини, Москва, 1991.  

23. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија, I и II део, Москва, 1963. 

24. Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, I и II део, Београд, 1977. 

25. М. Ивановић: Од класике до модерне, I и II део, Београд, 1972. 

26. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Избор етида за виолину за ученике I–III 

разреда 

27. Волфарт: 60 етида за виолину, оп. 45, Београд, 1975. 

28. Кајзер: Етиде за виолину оп. 20, Београд, 1975. 

29. Сузуки: Школа за виолину, Токио, 1978.  

30. П. Николић: Кончертино бр. 1, Ге-дур 
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31. С. Мах: Лаки кончертино 

О. Ридинг: Кончертино ха-мол, Ге-дур 

А. Комаровски: Кончертино Ге-дур 

32. Г. Ф. Хендл: Варијације A- дур 

33. А. Вивалди: Концерт Ге-дур, I став 

34. Ф. Кихлер: Концерт Ге-дур, I став 

35. Н. Бакланова: Кончертино, де-мол 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

Препоручена литература није обавезујућа нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у 

којем се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси 

и као подстицај за даљи развој професионалних идеја и поступака.  

36. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Избор етида за виолину за ученике III - 

V разреда 

37. Грегоријан Скале, Москва 1973 

38. Донт: Етиде оп.37 

39. Кројцер: 42 етиде Москва, 1973  

40. Мазас Етиде оп.36 св.1,2  

41. Шрадек: Вежбе св.1 

42. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија, за 3,4,5,6 разред, 

Москва, 1963. 

43. Сузуки: Школа за виолину4-8св., Токио, 1978.  

44. Фортунатов: Млади виолиниста, II, III део, Ростов, 1997 

45. Бакланова: Варијације Г дур 

46. Ш.Данкла: Варијације 1( на тему Пачинија) -                     Варијације 3 (на тему 

Белинија) 

47. Варијације 5 ( на тему Вејгља) 

48. Варијације 6 (на тему Меркадантеа) 

49. Концертни соло 

50. А.Корели: Соната е мол 

51. Соната  де мол    

52. Соната А дур     

53. Мартину: Сонатина 

54. Ж. Аколај: Концерт а мол 

55. А.Вивалди: Концерт а мол 

56. Концерт е мол 

57. Концерт Ге дур 

58. Концерт ге мол 

59. Ф.Зајц: Концерт 1, 

60. А.Комаровски: Варијације на руску тему 

61. Концерт 2 

62. Концерт 1 
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63. Ј.С.Бах: Концерт а мол 

64. Ш.Берио: Балетске сцене 

65. Концерт а мол  

66. В.Стојанов: Кончертино 

П.Христосков: Кончертино 

В. Марковић: Збирка најзаступљенијих виолинских концерата 

ВИОЛА 

5. ЦИКЛУС (I, II и III разред) 

Од I до III разреда ученици виоле раде по плану и програму за виолину, a од IV разреда 

почиње диференцијација и ученици који се определе за виолу раде по овом програму.  

6. ЦИКЛУС (IV, V и VI разред) 

IV разред 

(  2 часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

4. Наставак рада на развоју музичко-слушних представа даљим усложњавањем 

тешкоћа савладаних у претходном разреду.  

5. Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.  

6. Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима 

поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту као и указивањем 

на аналогије међу уметничким вредностима дела из разних области уметничког 

изражавања (књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре...)  

7. Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на  композицијама 

сложенијих техничких захтева.  

8. Навикавање на повремену употребу метронома у процесу вежбања с 

инсистирањем на увиђању суштинске разлике између музичких изражајних 

средстава метра и ритма, односно метричног и ритмичног свирања. 

9. Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у 

зависности од ознака на које ученик наилази током изучавања прописаног 

годишњег репертоара.   

10. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.   

ШКОЛЕ 

11. Грегоријан: Скале 

12. Ханс Сит: Школа за виолу (Петерс) 

13. Волфарт: Етиде за виолу (Петерс) 

14. Марко Франк: Школа за виолу 

15. А. Б. Бруни: Школа за виолу и етиде 

16. Х. Шрадик: I свеска 
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17. О. Шевчик: Оп. 1, I свеска 

КОМАДИ 

С. Гргић: Албум за младе виолинисте 

Хрестоматија за виолу (збирка комада за виолу, издање Москва)
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ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

18. Вивалди: Концерт Це-дур  

19. Телеман: Концерт Де-дур 

20. Одговарајућа кончертина и концерти за виолину написани у алт кључу 

( транскрипције ) 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

21. четири двооктавне лествице са трозвуцима и техничке вежбе; 

22. осам етида; 

23. четири комада; 

24. један концерт или кончертино одговарајуће техничке тежине. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

25. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Једна лествица са потезима и трозвуцима; 

2. Једна етида; 

3. Један комад; 

4. Велика форма: концерт или кончертино (I или II и III став).       Испитни 

програм се изводи напамет.  

V разред 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

4. Континуирани рад на развоју музичке фантазије. 
5. Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем савлађивања 

свих врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним индивидуалним 
могућностима ученика)  

6. Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од 

ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег 

репертоара.   

7. Стално усвајање нових знања из области музичке теорије (повезано са композицијама 

које ученик изучава у току године). 

8. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

ШКОЛЕ 
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- Франк Марко: Школа за виолу 

Ханс Сит: Школа за виолу (Петерс) 

М. Гарлицки, К. Фортунатов и К. Родионов: Изабране етиде, II свеска 

- Ф. Хенрик: Школа за виолу (Шот) 

- Х. Е. Каизер: Школа за виолу 

- Дејан Марковић: IV свеска 

- О. Шевчик: Оп. 2, I свеска 

- О. Шевчик: Оп. 1, I свеска – избор - Х. Шрадик: I свеска – избор 

КОМАДИ 

- М. Ивановић: Од преткласике до модерне  

- М. Гарлицки, К. Фортунатов и К. Родионов: Хрестоматија, II свеска 

- С. Гргић: Албум за младе виолинисте 

- Минијатуре за виолу (ПВМ Краков) 

- Зборник комада за виолу (ФМУ) 

- Одговарајућа литература за виолину написана у алт кључу 

ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

- Г. Ф. Телеман: Соната Де-дур, А-дур, а-мол, де-мол, Це- мол 

- Г. Ф. Телеман: Сонатина А-дур и Де-дур  

- А. Вивалди: 6 соната за виолончело 

- А. Вивалди: Концерт у Де-дуру, Ге-дуру и а-молу – транскрипције за виолу 

- Трекслер: Соната 

- Ц. Ф. Зелтер: Концерт 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- четири двооктавне лествице са трозвуцима и септакордима од I до VI позиције; 

- осам етида; 

- четири комада; 

- две велике форме: кончертино, концерт I или II и III став, сонате, преткласичне сонате, 

варијације.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

 Једна лествица са потезима и трозвуцима; 

 Једна етида; 

 Један комад; 
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 Једна велика форма – концерт I или II и III став или варијације, или два става 

преткласичне сонате.  

Испитни програм се изводи напамет.  

VI разред 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

4. Наставак рада на техници свесног меморисања.  

5. Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије.  

6. Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата.  

7. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.  

8. Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности 

од ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог 

годишњег репертоара.   

ЛЕСТВИЦЕ 

17. А. Мац, К. Флеш, Галимијан  

ШКОЛЕ 

18. Ф. Херман: Школа (Петерс) 

19. О. Шевчик: Оп. 2, I свеска 

20. О. Шевчик: Оп. 1, I свеска 

21. О. Шевчик: Оп. 3, I свеска 

22. О. Шевчик: Оп. 8, I свеска 

23. О. Шевчик: Оп. 9, I свеска 

24. Х. Сит: Етиде у дохватима оп. 32  

25. Х. Шрадик: I свеска – избор 

26. Р. Кројцер: Етиде, оп. 1–5 - Ф. Мазас: I свеска 

КОМАДИ 

27. Збирка педагошких репертоара за виолину и клавир (Москва) 

28. Комади за виолину (Софија) 

29. Минијатуре за виолу (Краков) 

30. С. Гргић: Албум за младе виолинисте 

31. Класични комади I и II (Петерс) 

32. М. Ивановић: Од преткласике до модерне  

33. Телеман: Тема са варијацијама 

34. Бокерини: Менует 

35. Б. Марчело: Grave и allegro 

36. Моцарт: Сање, Жига 
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37. Ф. Шуберт: Балада 

38. Б. Барток: Балада 

Б. Барток: Вече на селу 

К. М. Вебер: Серенада 

39. Ф. Лист: Романса - Ј. Хајдн: Менует 

ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

40. Корели: Соната А-дур и е-мол 

41. Г. Ф. Телеман: Соната Ге-дур, Е-дур и Еф-дур 

42. А. Виталов: Концерт у Е-дуру, а-молу и ге- молу 

43. Г. Ф. Телеман: Концерт у Ге-дуру 

44. Г. Ф. Телеман: Концерт за две виоле 

45. Ј. Хандошкин: Концерт 

46. О. Герстер: Концерт 

47. В. Флектон: Соната 

48. Локатели: Соната 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

49. пет лествица кроз три октаве са трозвуцима, четворозвуцима и двохватима - терце, 

сексте, октаве; 
50. шест етида; - четири комада; - две велике форме. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

51. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

4. Трооктавна лествица са потезима трозвуцима, четворозвуцима и 

двозвуцима – до V позиције;  

5. Две етиде;  

6. Један комад;  

7. Једна велика форма: концерт I или II и III став или соната у целини. 

Испитни програм се изводи напамет.  

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА  

Препоручена литература није обавезујућа, нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у 

којем се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси 

и као подстицај за даљи развој професионалних идеја и поступака.  

5. А. Ниенски: Школа за виолу, I и II део 

6. М. Франк: Етиде за почетнике 
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7. Волфарт: 60 етида за виолу
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А. Б. Бруни: Почетна школа за виолу 

С. Гргић: Избор комада за почетнике 

8. Н. Бакланова: Први часови, Москва, 1977.  

9. Денеш, Регер и Немет: Виолина А Бе Це, Будимпешта, 1997.  

10. Д. Марковић: Школа за виолину, I, II и III део, Београд, 1975.  

11. К. Радионов: Почетна школа за виолину, Москва, 1972.  

12. Лањи и Денеш: Школа за виолину, I, II део, Будимпешта, 1997.  

13. Фортунатов: Млади виолиниста, I, II део, Ростов, 1997.  

14. С. М. Шаљман: Постаћу виолиниста, Лењинград, 1984.  

15. А. Григоријан: Почетна школа свирања на виолини, Москва, 1991.  

16. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Хрестоматија, I и II део, Москва, 1963. 

17. Д. Марковић: Мали комади за виолину и клавир, I и II део, Београд, 1977. 

18. М. Ивановић: Од класике до модерне, I и II део, Београд, 1972. 

19. Гарлицкиј, Родионов, Уткин и Фортунатов: Изабране етиде, Москва 1963. 

20. Волфарт: 60 етида за виолину, оп. 45, Београд, 1975. 

21. Кајзер: Етиде за виолину, оп. 20, Београд, 1975. 

22. Сузуки: Школа за виолину, Токио, 1978.  

23. П. Николић: Кончертино бр. 1, Ге-дур 

24. С. Мах: Лаки кончертино 

25. О. Ридинг: Кончертино ха-мол и Ге-дур 

26. А. Комаровски: Кончертино Ге-дур 

27. Г. Ф. Хендл: Варијације А-дур 

ВИОЛОНЧЕЛО 

I ЦИКЛУС (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Формирање музичко-слушних представа изражајним певањем песмица по слуху.  

- Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче. 

- Упознавање са инструментом (усвајање назива делова инструмента).  

- Нотно описмењавање.  

- Постављање десне руке и упознавање основних потеза.  

- Постављање леве руке.  

- Усвајање основне поделе гудала.  

- Упознавање са потезима деташе и легато.  

- Рад на развијању музичког слуха.  

- Рад на добијању звука, интонацији, и ритму.  

ТЕХНИКА 
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- Скале и трозвуци: Цe, Ге, Де и Еф-дур у једној октави.  

Це-дур кроз две октаве.  

Вежбе за развој моторике прстију леве руке.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- десет кратких етида са применом основних потеза и ритмичких фигура; - десет 

кратких песмица уз пратњу клавира. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

1. Једна лествица и трозвук; 

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. 

  

ЛИТЕРАТУРА  

- М. Симић: Избор етида за I годину 

- И. Мардеровски: Први часови виолончела 

- Сато: Чело школа, I свеска 

- Ф. Антал: Прва свеска 

- Гардијан: Школа за виолончело, I свеска 

- Пејшик: Абецеда виолончела 

- Хрестоматија I–IV разреда 

II РАЗРЕД 
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(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Даљи рад на развоју музичко-слушних представа путем изражајног певања, свирања 

по слуху. 

- Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче. 

- Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо (andante, moderato, allegro, 

presto...). 

- Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и 

њима одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања.   

- Упознавање са значењем основних динамичких ознака (piano, mezoforte, forte, 

diminuendo, crescendo...). 
- Усавршавање вештине читања нота са циљем успостављања трајне навике 

упражњавања ове активности током читавог школовања. - Упознавање са 
појмом мисаоне целине (фраза). 

ТЕХНИКА 

- Отворени став I позиције наниже и навише.  

- Затворени став IV позиције.  

- Скале, трозвуци и потези (Бе-дур, Ес-дур, А-дур, ге-мол): Де-дур, Ге-дур, две 

октаве.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- десет етида различитог карактера технике;  

- десет комада различитог музичког садржаја са клавиром; - лакша кончертина, 

концерти, сонате, сонатине, варијације.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

1. Једна лествица са трозвуком; 

2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких 

тешкоћа); 3 .  Две композиције, по слободном избору. 

ЛИТЕРАТУРА  

- Симић: Избор етида, II свеска 

- И. Мардеровски: Избор етида 

- Сато: Чело школа, II свеска 

- Р. Мац: 25 етида 
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- Ф. Антал: II свеска 

- Гардијан: II свеска 

- Пејшик: Абецеда виолончела, II свеска 

- Хрестоматија 

- С. Ли: 40 лаких етида 

А. Вивалди: Кончертино Це-дур 

Волчков: Варијације 

III РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Наставак рада на развоју музичко-слушних представа усложњавањем тешкоћа 

савладаних у претходном разреду. 

- Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела. 

- Наставак рада на развијању музичке фантазије асоцијативно подстицајним 

разговорима и буђењем интересовања за креативно музичко изражавање.  

- Почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење 

"певања" на инструменту.   

- Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

- Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

- Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања  и принципа јединства 

слуховне од механичке компоненте. 

ТЕХНИКА 

- Скале, трозвуци, потези, разложене терце у обиму две октаве.  

- II и III позиција, затворени и отворени положај, полупозиција.  

- Вежбе за моторику прстију, примењивати вибрато. - Косман трилер вежбе, 

Фејар вежбе за моторику.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

- осам етида различитог карактера;  

- три комада уз пратњу клавира;  

- кончертино или концерт, соната или сонатина, варијације.  

ЛИТЕРАТУРА  

- Симић: III свеска  

- С. Ли: 40 лаких етида  

- Ф. Антал: Хрестоматија, III свеска  

- Доцауер: 113 етида  
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- Шома: Избор етида  

ВЕЛИКЕ ФОРМЕ 

- Кончертина и концерти: Вивалди: Це-дур; Бревал: Це-дур или Де-дур - Сонате: 

Ромберг: е-мол или Еф-дур; Хук: Ге-дур; Бревал: Це-дур. 
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ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

- Скала са трозвуком и потезима (минимум 3 потеза); 

- Две етиде различитог карактера;  

- Комад са клавиром или II и III став кончертина, концерта, сонате, сонатине, 

варијације. 

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

6. Наставак рада на развоју музичко-слушних представа даљим усложњавањем 

тешкоћа савладаних у претходном разреду.  

7. Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела.  

8. Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима 

поједностављеног садржаја, примереног учениковом узрасту као и указивањем 

на аналогије међу уметничким вредностима дела из разних области уметничког 

изражавања (књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре...)  

9. Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на  композицијама 

сложенијих техничких захтева.  

10. Навикавање на повремену употребу метронома у процесу вежбања с 

инсистирањем на увиђању суштинске разлике између музичких изражајних 

средстава метра и ритма, односно метричног и ритмичног свирања. 

11. Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у 

зависности од ознака на које ученик наилази током изучавања прописаног 

годишњег репертоара.   

12. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.   

ВЕЖБЕ 

Скале, трозвуци, потези, разложене терце у обиму до 3 октаве. 

Косман трилер вежбе. 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

13. осам етида различитог карактера;  

14. три комада уз пратњу клавира;  
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15. Кончертино или концерт, соната или сонатина, варијације.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

4. Скала са трозвуком и потезима (минимум 5 потеза).  

5. Две етиде различитог карактера.  

6. Комад са клавиром или II и III став кончертина, концерта, сонате, сонатине, 

варијације, или два става барокне сонате (изводи се напамет). 

ЛИТЕРАТУРА  

- Симић: IV свеска  

- Ф. Антал: IV свеска  

- И. Мардеровски: Избор етида  

- Доцауер: 113 етида  

- Шома: Избор етида  

- Хрестоматија  

- С. Ли: Мелодијске етиде  

- Кончертина, концерти: Бревал: Еф-дур или Ге-дур или А-дур; Бодио: Це-дур  

- Сонате: Вивалди: е-мол или а-мол; Јордан: Варијације а-мол  

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Континуирани рад на развоју музичке фантазије. 
- Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем савлађивања 

свих врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним индивидуалним 
могућностима ученика).  

- Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од 

ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег 

репертоара.   

- Стално усвајање нових знања из области музичке теорије (повезано са композицијама 

које ученик изучава у току године). 

- Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

ВЕЖБЕ 

4. Скале, трозвуци, потези, разложене терце у обиму до три октаве. 
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5. Косман трилер вежбе.  

6. Терце, сексте у обиму две октаве.  

7. Штаркер: Вежбе за леву руку.  

8. Шевчик: 40 варијација за десну руку.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

9. шест етида различитог карактера;  

10. два комада уз пратњу клавира;  

11. кончертино или концерт, соната или сонатина, варијације.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

12. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

- Скала – дурска или молска кроз три октаве, трозвуци, потези;  

- Две етиде различитог типа технике;  

- Комад уз пратњу клавира;  

- Два става барокнеа сонате;  

- Кончертино, концерт I или II и III став, или варијације или соната или сонатина.       

(изводи се напамет) 

ЛИТЕРАТУРА  

5. Симић: V свеска  

6. Ф. Антал: V свеска  

7. И. Мардеровски: Избор етида  

8. Доцауер: 113 етида  

9. Мерк: Хрестоматија, eтиде  

10. С. Ли: Мелодијске етиде  

11. Кончертина, концерти: Бревал: Еф-дур или А-дур: Бодио: Це-дур; Зокарини: 

Де-дур или      А- дур; Вивалди: а-мол. 

12. Сонате: Вивалди: е-мол или а-мол; Марчело: Еф-дур или е-мол; Ромберг: Бе-

дур; Јордан:  

    Варијације а-мол. 

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Наставак рада на техници свесног меморисања.  
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 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије.  

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата.  

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 
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 Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности од 

ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог годишњег 

репертоара.   

ВЕЖБЕ 

4. Скале, трозвуци, потези, разложене терце у обиму до три октаве.  

5. Косман: трилер вежбе, двогласи.  

6. Фејар: Вежбе за палац позицију, бр. 24, 25 и 26.  

7. Терце, сексте у обиму три октаве.  

8. Штаркер: Вежбе за леву руку.  
9. Шевчик: 40 варијација за десну руку. - Р. Мац: Основи палчаника 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

10. шест етида различитог карактера;  

11. два комада уз пратњу клавира различитог карактера;  

12. Кончертино или концерт, соната или сонатина, варијације;  

13. Бах: I свита за соло виолончело (3 става, Менует I и II, Куранта, Жига).  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

14. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

 Скала – дурска или молска кроз три октаве, трозвуци, потези;  

 Терце и сексте кроз две октаве;  

 Једна етида;  

 Бах: један став;  

 Комад уз пратњу клавира;  

 Барокна соната, два става;  

 Кончертино или концерт – I или II и III став, или варијације, или соната, или 

сонатина.       (изводи се напамет) 

ЛИТЕРАТУРА  

 Симић: VI свеска  

 Ф. Антал: VI свеска  

 И. Мардеровски: Избор етида  

 Доцауер: 113 етида  

 Мерк: Хрестоматија, eтиде  

 С. Ли: Мелодијске етиде  

 Грицмахер: I свеска етида  

 Франшом: 12 етида  

 Бах: Соло свита, бр. 1 Ге-дур  
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 Кончертина, концерти: Бревал: Де-дур или Ге-дур; Бодио: Це-дур; Зокарини:    де-

мол; Вивалди: Де-дур; Кленгел: Це-дур, Ге-дур или а-мол; Штамиц: Це-дур; Нелк: 

Де-    дур, -  Голтерман: Ге-дур. 

 Сонате: Вивалди: Еф-дур или Де-дур; Марчело: Ге-дур; Самартини: Ге-дур; Дипор: 

Гедур;  

     Ванхал: Варијације Це-дур.  

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

Препоручена литература није обавезујућа, нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у 

којем се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси 

и као подстицај за даљи развој професионалних идеја и поступака.  

  

 Л. Мардеровски: Часови свирања на виолончелу, Москва 1970. 

 Фриш Антал: Школа за виолончело I, II, III Будимпешта, 1971. 

 Сапожњиков: Школа за виолончело, Москва, 1965. 

 Габор Гардијан: Школа за виолинчело, Будимпешта, 1993. 

 А. Пејтшик: Виолончело А Бе Це, Будимпешта, 1996. 

 Сузуки: Школа за виолончело, Токио, 1978.  

 М. Симић: Избор етида I, II, III Београд, 1967.  

 Себастијан Ли: 40 етида, оп. 70, Москва, 1966. 

 Хрестоматија за виолончело I, II, III 

 А. Пејтшик: Музика за виолончело, I, II, III Будимпешта, 1994. 

 Р. Мац: Прве године виолончела, Загреб, 1970.  

 Р. Мац: За младе руке (54 кратке етиде), Загреб, 1972. - Н. Бакланова: Методске 
вежбе за промену позиција - Р. Мац: Млади челист, Загреб, 1978.  

 Р. Мац:  25 етида за виолончело 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

 Грицмолер: Етиде за виолончело, прва свеска 

 С. Ли: Етиде за виолончело, оп. 70, Москва, 1966 

 Р. Мац: 30 етида за соло виолончело  

 Доцауер: 113 етида за виолончело Загреб, 1950 

 Р. Мац: 21 етида на палчанику, Загреб, 1954 

 О. Шевчик: Композиције за виолончело 

 Р. Мац: 54 кратке етида, Загреб, 1975 

 З. Јорданов: Виолончелова техника за леву руку 1. и 2, Софија 1977. 

 Ф. Антал: Школа за виолончело, Будимпешта 1971 

 Сузуки: Школа за виолончело, Токио, 1978 

 Н. Бакланова: Методске вежбе за промену позиције 

 Хрестоматија IV, V, VI 

 А. Пејтшик: А, Бе, Це, Будимпешта, 1996 

 Г. Гардијан: Школа за виолончело, Будимпешта, 1971 

 Л. Мардеровски: Школа за виолончело, Москва, 1990 
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НАЧИН OСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ( 

виолина, виола, виолончело ) 

Образовање и васпитање ученика музике је изразито захтеван и одговоран посао. 

Подразумева се да онај који се њиме бави, поред одговарајућег професионалног знања и 

искуства треба да, свакако, поседује још и доста широк увид у основне принципе и 

законитости развојне психологије. 

Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 

обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 

важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 

и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 

упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 

родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 

једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 

вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 

подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 

посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 

процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 

остварења његовог индивидуалног потенцијала.  

Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 

буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, охрабрењем 

и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 

ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 

којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 

прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 

спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара ( 

аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 

преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 

континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 

свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 

запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 

свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 

трудити да му пренесе,не само своје знање о прстореду, техничким поступцима и 

извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него и 

одређен број суштински важних имформација о аутору дела, историјској епохи којој 

припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, мелодијским, 

ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га карактеришу, 

емотивној, поетској, психолошкој или филозофској позадини његове уметничке представе 

и његовој естетској вредности).  

Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 

најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 

се, из тог разлога, препоручује да посвети повишену пажњу овој проблематици, 

изналажењем и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих 

наставних метода.      
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Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових 

такмичарских активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација 

временом постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну 

замку вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови 

ученици освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и 

ни под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу 

на степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра 

се педагошки и морално недопустивим. 

Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 

приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 

развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 

рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 

увида у област гудачке литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 

збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 

теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 

допуњавањем личног образовања и проширивањем свог културног и духовног хоризонта. 

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ 

ГИТАРА 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

  

6. Успостављање међусобног поверења између наставника и ученика. 

7. Формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање основних 

елемената музичке писмености. 

8. Овладавање основном техником свирања у складу са индивидуалним, анатомским, 

психо-физичким и уметничким могућностима ученика. 

9. Развијање критичког односа према основним елементима музичког извођења. 

10. Усмеравање ученика за самостално бављење инструментом (формирање радних 

навика). 

11. Оспособљавање ученика за наставак школовања. 

12. Развијање музичке писмености. 

13. Овладавање основним акордима и њихова примена кроз позиције на инструменту. 

14. Овладавање  специфичним ознакама везаним  за инструмент. 

15. Свирање лествица закључно са деветом позицијом користећи основне технике, као 

и основне прстореде (i m, a m i, p i). 

16. Извођење комбинација арпеђа (p i m a, p a m i...). 

17. Коришћење великог и малог бареа. 

18. Коришћење једноструког и вишеструког легато. 

19. Извођење свих украса (од предудара до трилера). 
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20. Развијање способности уочавања хармонских промена у току свирања. 

21. Препознавање: мотива, фразе, реченице, дводелне и троделне песме, варијација, 

сонатног облика.  

I ЦИКЛУС (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

22.  
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

23. Певање песама за децу уз професорову пратњу на гитари ради што природнијег 

увођења ђака у музику и учвршћивања музичке меморије, ритма и мелодике.  

24. Упознавање ђака са основним деловима инструмента, правилним седењем и 

правилним положајем обе руке.  

25. Почетак континуираног рада на музичком описмењавању детета које мора да 

обухвати основне ритмичке вредности (почев од целе ноте, па све до шеснаестина, 

триола, синкопа и пунктираних нота) јер се све оне срећу већ у композицијама за I 

разред, затим абецедна имена нота, систем повисилица, снизилица и разрешилица 

као појам такта и мере укључујући и дво, тро и шестоосмински такт.  

26. Једноставно објашњење појма музичке фразе.  

27. Свирање тонова апојандо техником (прво на празним жицама, потом у краћим 

лествичним кретањима) и тирандо техником (симултани акорди и арпеђа).  

28. Савладавање најмање једне лествице у оквиру прве позиције.  

29. Увод у полифонију преко врло једноставних канона и имитација.  
30. Захтеви за најједноставнијим динамичким контрастима (форте – пиано) и 

најједноставнијим променама боје, а све у покушају да се оствари једноставан 
музички израз на коме треба инсистирати од почетка.  

ЛИТЕРАТУРА 

31. Ј. Јовичић: Школа за гитару, I део 

32. Ј. Јовичић: Почетница за гитару 

33. Ј. Јовичић: Избор лаких етида за гитару – додатак првом делу Школе 

34. М. Дујмовић: Чаробни свет гитаре 

35. В. Андре: Збирка композиција за гитару 

36. С. Прек: Почетница за гитару и Школа за гитару, I део 

37. Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 
38. четири лествице у првој позицији; - четири етиде; - три комада. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

39. обавезна два јавна наступа током школске године. 
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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 

5. Даље учвршћивање техничких елемената научених и I разреду кроз комаде, 

етиде и вежбе које морају бити нешто сложеније и дуже од оних из I разреда.  

6. Комплетно упознавање свих нота на свим жицама, закључно са петом 

позицијом.  

7. Савладавање основних дурских и молских акорада у првим позицијама.  

8. Рад на дурским и молским лествицама до петог поља, уз објашњење промене 

позиције. 

9. Поставка малог бареа.  

10. Наставак тежње за постизањем музичког израза уз употребу динамике ( форте, 

фортисимо, пиано, пианисимо), боја (ординаре, тасто, понтичело).  

11. Једноставно објашњење најосновнијих елемената музичке форме – двотакт, 

тротакт, мотив.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, I и II део 

2. Ј. Јовичић: Избор лаких етида за гитару 

3. В. Андре: Збирка композиција за класичну гитару 

4. Х. Сагрерас: Лекције за гитару 

5. Шира литература по избору наставника 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 
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12. четири лествице; - четири етиде; - три комада. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

13. 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 

14. Упознавање хватаљке закључно са седмом позицијом кроз вежбање позиционих 

вежби за четврту, пету и седму позицију.  

15. Увођење типских двооктавних лествица у новим позицијама са детаљним 

образложењем промене позиције и почетком рада на ритмичким варијантама.  

16. Свирање лествичних интервала у спором темпу.  

17. Постављање технике вибрата.  

18. Рад на поставци великог баре хвата.  

19. Рад на одвајању мелодије и пратње помоћу различите динамике и различитих 

врста удара.  

20. Једноставна анализа композиција које се раде уз образложење карактера.  

ЛИТЕРАТУРА 

21. Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део 

22. Х. Сагрерас: Лекције за гитару 

23. В. Андре: Збирка композиција за гитару 

24. Д. Богдановић: Шест дечјих комада 

25. Шира литература по избору наставника 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

26. четири лествице; - четири етиде; - три комада. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

27. обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

4. Лествица са каденцом и интервалима; 
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5. Етида; 

6. Два комада. 

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељни, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Даље употпуњавање и развијање способности ученика у оквиру садржаја програма. 

- Поставка легато технике за леву руку. 

- Даљи рад и усавршавање двооктавних лествица и интервала. 

- Даље усавршавање арпеђа десне руке. 

- Упознавање девете позиције кроз позиционе вежбе. 

- Упознавање са једноставним украсима – горњи и доњи предудар. 

- Увођење ознака карактера. 

- Инсистирање на потпуној контроли ритма и темпа. 

- Инсистирање на музичком изразу. 

- Објашњење и употреба агогике. 

- Оспособљавање ученика за самосталан рад анализирањем проблема који се јаве и 

изналажењем начина на који се они могу решити. - Читање с листа врло једноставних 

композиција. 

ЛИТЕРАТУРА 

- Ј. Јовичић: Школа за гитару II и III део 

- В. Андре: Збирка композиција за гитару 

- Х. Сагрерас: Лекције за гитару 

- М. Ђулијани: 120 арпеђа, оп. 1 

- Ф. Сор: Етиде, оп. 31/I и II 

- Ј. А. Логи: Партита 

- Ј. Дауленд: Лаки комади 

- Д. Богдановић: Шест дечјих комада 

- Шира литература по избору наставника 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

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

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
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4. Лествица са каденцом и интервалима - само једна врста; 

5. Етида; 

6. Два комада - један полифони. 

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Даљи рад на употпуњавању стеченог знања.  

- Рад на легатима за леву руку.  

- Рад на промени позиције и скоковима за леву руку.  

- Даљи рад на украсима – двоструки предудар, мордент, пратрилер.  

- Рад на артикулацији и детаљна контрола трајања тонова.  

- Вежбе за баре и вежбе за истезање.  

- Даљи рад на читању с листа у једноставнијим примерима.  

- Проширивање репертоара ренесансним, барокним или модерним композицијама уз 

упознавање карактеристика стила. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

- Ј. Јовичић: Школа за гитару, II и III део. 

- В. Андре: Збирка композиција за гитару. 

- Х. Сагрерас: Лекције за гитару. 

- Шира литература по избору наставника. 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- две лествице кроз три октаве; 

- четири етиде; 

- три комада. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

- Лествица са каденцом и интервалима – само једна врста; 

- Етида; 

- Два комада – један полифони. 

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Даљи рад на комплетном музичком усавршавању који подразумева захтеве у 

темпу, квалитету тона, динамици, боји, агогици, односно у целокупном музичком 

изразу.  

 Рад на тремоло техници.  

 Усавршавање украса – трилер.  

 Рад на октавним флажолетима и на разним врстама ефеката (тамбора, пициката, 

ефекат добоша и др.).  

 Рад на штимовању инструмента.  

ЛИТЕРАТУРА 

 Ј. Јовичић: Школа за гитару, III, IV и V део – само делови предвиђени програмом и 

прилагођени способностима ученика 

 Ј. Јовичић: Композиције на фолклорне теме Балкана и Шпаније 

 В. Андре: Збирка композиција за гитару 

 Ф. Карули: Сонате 

 М. Ђулијани: Сонатине 

 Ф. Сор и Сеговија: 20 етида 

 Шира литература по избору наставника 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

 две лествице кроз три октаве; -  две етиде; 

 два комада. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

 обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

 Једна трооктавна лествица; 

 Једна етида; 

 Један став сонатине или сонате, свите или варијације; 4. Један комад. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Примарни задатак коме професори, примењујући овај програм, треба да стреме је 

развој љубави ка музици и стварање потребе за музицирањем. Овако стечено музичко 

образовање мора постати важан део опште културе сваког ученика.  

Следећи задатак је да се талентованим и амбициознијим ученицима постави здрава 

и чврста основа за наставак школовања и то не само техничка (рад прстију), већ права 

музичка, која подразумева музички израз.  

Темељ програма чини Школа за гитару Јована Јовичића, чија прва три дела 

обрађују комплетну проблематику школе за основно музичко образовање. Музички 

материјал који се обрађује обухвата различите композиције, почев од најједноставнијих 
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вежби (празне жице), па све до развијенијих цикличних и полифоних форми. Скале, вежбе 

или етиде морају бити саставни део свакога часа. Највећу важност у свирању техничких 

вежби треба дати разговетности и правилној ритмизацији, па тек потом лепоти тона и 

брзини. Полифонија има задатак да развија музичку интелигенцију, меморију, да побољша 

слушне способности и развије осећај за стил. Разноврстан избор комада подстаћи ће 

машту, осећајност и темперамент.  

До доброг звучања композиција мора се доћи не само конкретним изражајним 

захтевима (динамиком боја, артикулација), већ и непрекидном анимацијом која мора прво 

оживети, а потом одржати ученикову жељу за музицирањем. Програм дозвољава велику 

слободу избора за све врсте композиција. Идеја је да се програм природније представи 

сваком ученику, а у зависности од његових способности и жеља. Слобода избора мора 

обезбедити квалитет свирања (ритмичност, тонска јасноћа, правилан избор темпа), а не 

број или тежину пређених композиција.  

Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 

обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 

важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 

и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 

упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 

родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 

једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 

вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 

подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 

посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 

процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 

остварења његовог индивидуалног потенцијала.  

Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 

буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, охрабрењем 

и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 

ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 

којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 

прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 

спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара ( 

аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 

преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 

континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 

свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 

запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 

свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 

трудити да му пренесе не само своје знање о прстореду, техничким поступцима и 

извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него и 

одређен број суштински важних информација о аутору дела, историјској епохи којој 

припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, мелодијским, 

ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га карактеришу, 
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емотивној, поетској, психолошкој или филозофској позадини његове уметничке представе 

и његовој естетској вредности).  

Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 

најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 

се, из тог разлога, препоручује да посвети повишену пажњу овој проблематици, 

изналажењем и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих 

наставних метода.      

Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових 

такмичарских активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација 

временом постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну 

замку вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови 

ученици освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и 

ни под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу 

на степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра 

се педагошки и морално недопустивим. 

Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 

приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 

развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 

рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 

увида у област гитарске литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 

збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 

теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 

допуњавањем личног образовања и проширивањем свог културног и духовног хоризонта. 

ИНСТРУМЕНТИ СА 

ДИРКАМА 

( клавир, хармоника ) 

КЛАВИР 

ЦИЉ  

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ  

10. Интензиван и континуиран рад на развоју физиолошких и психолошких 

слуховних способности – спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) 

слуха, навике размишљања у тонским представама (тонске контемплације) и 

потребе за изражавањем звуком (духовног слуха).  

11. Упознавање ученика са грађом клавира (резонантном кутијом, поклопцем, 

клавијатуром, системом полуга са чекићима, чивијама, жицама, пригушивачима, 

педалима, механиком производње звука...), његовим акустичким својствима 

(специфичношћу амплитуде клавирског звука, регистарском неуједначеношћу и 
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феноменом аликвотне резонанце) и изражајним могућностима (тонским опсегом, 

динамичким дијапазоном и колористичким својствима).  

12. Овладавање основном техником свирања на клавиру – савлађивањем, на 

основном нивоу, свих врста техничких проблема: репетиција, трилера, тремола, 

лествица, позиционих и ванпозиционих арпеђа и фигурација, дуплих нота, акорада, 

скокова и полифоније. 

13. Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких 

изражајних средстава (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, 

акцентуације и инструментације) и изградња способности њихове адекватне 

стилске употребе у процесу извођења музичког дела. 

14. Музичко описмењавање – постизање вештине течног читања и писања нота 

у виолинском и бас кључу, разумевање значења најучесталијих (нумеричких, 

графичких и вербалних) темповских, карактерних, метричких, динамичких, 

агогичких, акцентних и артикулационих ознака у нотном тексту и континуиран рад 

на развоју способности спретног свирања Prima vista. 

15. Усвајање основних знања из области музичке теорије, хармоније, 

контрапункта и музичких облика, као и основних знања из области музичке 

историје – ради изградње способности поузданог препознавања стилских епоха, 

њихових кључних карактеристика и уметничке вредности најуспелијих дела 

њихових истакнутих представника. 

16. Упознавање најзначајнијих дела из области клавирске литературе, њихове 

уметничке вредности и основних чињеница из биографија њихових аутора. 

17. Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 

18. Стицање искуства редовног јавног наступања (самосталног и у ансамблу)  

изградња одговорног става у односу на висок стандард захтева савремене 

концертне и такмичарске праксе.  

19. Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике (у виду 

тонског записа или концертног извођења). 

20. Развијање и профилирање естетских музичких критеријума ( способности 

препознавања и адекватне процене уметничке вредности музичког дела или његове 

интерпретације). 

21. Развијање афирмативних етичких ставова према националној и светској 

пијанистичкој баштини, њеној важности у домаћој и светској музичкој култури, 

професији пијанисте (извођача и педагога) и значају његове улоге у друштву. 

I ЦИКЛУС  (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Почетни рад на развоју спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног)  слуха, путем 

учења и изражајног певања кратких, једноставних, лаких песмица (у оквиру прве 

октаве), свирања истих песмица по слуху (самостално и у четири руке, уз пратњу 

наставника) и њиховог транспоновања у тоналитете са једним или два предзнака (ово 
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се нарочито односи на ученике који, од почетка, испољавају натпросечне слуховне 

способности). 

Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче. 

Упознавање са клавијатуром (називи белих и црних дирки и називи октава). 

Основно упознавање са механизмом производње звука на клавиру. 

Упознавање са функционалним положајем тела за клавиром и основама ефикасне 

употребе извођачког апарата. 

Упражњавање једноставних вежби за телесну релаксацију.  

Упознавање са значењем најчешћиих ознака за темпо (lento, adagio, andante, andantino, 

moderato, allegretto, allegro, presto...). 

Упознавање са значењем најчешћих ознака за карактер (dolce, tranquillo, cantabile, grazioso, 

espressivo, marcato, scherzando...). 

Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и њима 

одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања.   

Упознавање са различитим врстама простих и сложених тактова (2/8, 3/8, 6/8, 2/4, 3/4, 

4/4...).  

Рад на бројању – помоћном средству за постизање метрички тачног и ритмичног свирања. 

Упознавање са значењем основних динамичких ознака (pianissimo, piano, mezoforte, forte, 

fortissimo, diminuendo, crescendo...). 

Упознавање са значењем основних агогичких ознака (ritardando, accelerando, allargando, 

sostenuto, piu lento, piu mosso, a tempo...). 

Упознавање са значењем основних артикулационих ознака (portato, legato, legierro, 

staccato...) и графичким начином њиховог исписивања (тачка, црта, мали клинасти 

знак, лук). 

Упознавање са основним полифоним поступцима (имитација, инверзија, канон). 

Увежбавање почетне вештине читања нота у виолинском и бас кључу. 

Свирање лаких композиција, с наставником, четвороручно, Prima vista. 

Упознавање са појмом метричке целине (двотакт, тротакт, четворотакт...).  

Упознавање са појмом мисаоне целине (фраза). 

Елементарно упознавање са најједноставнијим музичким облицима (реченица, период, 

песма).  

ЛИТЕРАТУРА 

КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

 Ј. Кршић, М. Петровић, Бајер, Николајев, Гњесина, Артоболевска и сличне. 

ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

 Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 76 

 Лешхорн: Мелодичне етиде, оп. 192 - Черни: Етиде, оп. 139 и  Етиде, оп. 599 -
 Друге етиде или виртуозне композиције.  

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

 Чајковски: Дечји албум, оп. 39 
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 Мајкапар: 24 лаке композиције, оп. 16 

 Гречанинов: Оп. 99 

 Шуман: Албум за младеж, оп. 68 - Друге композиције сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

 В. Миланковић: Дечје приче – 25 минијатура за I и II разред   

 М. Тајчевић: За мале 

 З. Христић: Тачкице 

 Друге композиције сличне тежине. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур и Е-дур. 

Препоручене варијанте:  

 паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, 

кроз једну октаву;  

 у супротним смеровима, у четвртинама, с почетком у интервалу приме, навише и 

наниже, континуирано, сваком руком кроз једну октаву.  

Артикулација: портато или легато. 

Динамика: по слободном избору. 

Препоручен минимални темпо: четвртина = 60.   

ТРОЗВУЦИ 

Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур и Е-дур. 

Препоручена варијанта: мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, 

секстакорд и квартсекстакорд, сваки трозвук наизменично (разложено па симултано), 

паралелно, у размаку октаве, у четвртинама, навише и наниже, континуирано, кроз једну 

октаву. 

Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато. 

Динамика: по слободном избору. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 60 (трајање разложено свираног акорда 

је једнако трајању симултано свираног акорда – три четвртине).  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

 педесет композиција по слободном избору. 

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 виртуозна композиција);  

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 током 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 

Наставак рада на развоју спољашњег и утрашњег слуха путем изражајног певања, 

свирања по слуху и транспоновања у тоналитете са једним, два или три предзнака 

( ово се нарочито односи на ученике натпросечних слуховних способности ) 

Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче, са тенденцијом 

постепеног напуштања игре у корист других, узрасту примеренијих активности. 

Допуњавање почетног знања о клавијатури основним информацијама о улози и 

механизму функционисања педала. 

Проширивање знања о механизму произвођења клавирског звука основним 

информацијама о његовим акустичким својствима.  

Обогаћивање искуства стеченог у области функционалне употребе извођачког апарата 

новим увидима у проблематику, кроз процес савлађивања сложенијих извођачких 

захтева. 

Континуирано упражњавање вежби за телесну релаксацију, у сврху даље изградње 

слободе и ефикасности извођачког апарата.  

Наставак упознавања са ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у зависности 

од ознака на које ученик наилази у композицијама које изучава. Поред ознака на 

италијанском језику, ученик упознаје и најучесталије ознаке на немачком, 

француском и руском језику.  

Проширивање знања о релативном трајању основних и пунктираних нота (и њима 

одговарајућих пауза и триола) информацијама о ситнијим нотним вредностима 

(шеснаестинама, тридесетдвојкама и шездесетчетворкама).    

Упознавање са једноставним врстама неправилног такта (5/8, 7/8, 5/4, 7/4...).  

Наставак рада на бројању (у случају немогућности постизања тачног и ритмичног 

свирања без овог помоћног средства). 
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Допуњавање знања о основним артикулационим ознакама и графичком начину 

њиховог исписивања. 

Упознавање са ознакама за педал и рад на композицијама које захтевају једноставну 

педализацију.   

Утврђивање знања о основним полифоним поступцима кроз процес рада на 

једноставним полифоним композицијама. 

Усавршавање вештине читања нота у виолинском и бас кључу (путем свирања с 

наставником, четвороручно, Prima vista)  са циљем успостављања трајне навике 

упражњавања ове активности током читавог школовања.  

Проширење знања о појмовима метричке целине и фразе упознавањем нових 

карактеристичних примера, кроз извођачку праксу. 

Обогаћење знања о музичким облицима новим информацијама о врстама реченице, 

периода и песме. 

Усвајање нових информација о лествичним ступњевима и основним облицима 

каденце. 

ЛИТЕРАТУРА 

КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

3. Ј. Кршић, М. Петровић, Бајер, Николајев, Гњесина, Артоболевска и сличне. 

ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

4. Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176 

5. Лешхорн: Мелодичне етиде, оп. 192 

6. Лемоан: Дечје етиде, оп. 37 

7. Черни: Етиде, оп. 139  

8. Беренс: Етиде, оп. 70 

9. Друге етиде или виртуозне композиције. 

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

10. Бах: Мале композиције 

11. Друге полифоне композиције барокних композитора доступне извођачком узрасту 

ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

12. Шуман: Албум за младеж оп. 68 

13. Чајковски: Дечји албум, оп. 39 

14. Гречанинов: Оп. 99 

15. Гедике: Оп. 36 

16. Кабалевски: Оп. 30 

17. Барток: Микрокосмос, I свеска - Друге композиције сличне тежине. 

СОНАТИНЕ 
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18. Сонатине Ванхала, Плејела, Хаслингера, Бетовена и других аутора, доступне 

извођачком узрасту ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

19. В. Миланковић: Дечје приче – 25 минијатура за I и II разред  

20. М. Тајчевић: За мале 

21. З. Христић: Тачкице  

22. С. Хофман: Две басне 

23. Друге композиције домаћих аутора сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ 

24. Дијабели: Сонатине, оп. 24, Мелодијске вежбе, оп. 149 и оп. 163 - Друге 

композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.  

Препоручене варијанте:  

25. паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз 

две октаве;  

26. у супротним смеровима, у осминама, с почетком у интервалу октаве, навише и 

наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве (само дурске лествице из 

наведене групе).  

Артикулација: легато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручен минимални темпо: осмина = 100.   

ТРОЗВУЦИ 

Ха-дур, Еф-дур, де- мол, а-мол и е-мол. 

Препоручене варијанте: 
27. мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и 

квартсекстакорд, разложено, у интервалу октаве, паралелно, у осминама, навише и 
наниже, континуирано, кроз две октаве; 

28. мали положај, симултано (у акордима), у интервалу октаве, паралелно, у 

четвртинама, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве. 

Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.  

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: осмина = 100.   

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

29. пет етида (или виртуозних композиција сличне тежине); 

30. пет композиција по слободном избору; 

31. три полифоне композиције; 
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32. једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

33. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

1. Једна лествица; 

2. Једна етида (или виртуозна композиција); 

3. Две композиције, по слободном избору. 

НАПОМЕНА 

Два обавезна јавна наступа и смотра на крају школске године, једнако као у првом 

разреду, не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.    

         

III РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Наставак рада на развоју унутрашњег и спољашњег слуха усложњавањем тешкоћа 

савладаних у претходном разреду. 

Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела. 

Наставак рада на развијању музичке фантазије асоцијативно подстицајним 

разговорима, поетским и метафоричким приказивањима музичког садржаја, 

буђењем интересовања за креативно изражавање клавирским звуком и радом на 

прецизном уметничком обликовању изучаваног репертоара.  

Обогаћивање искуства у употреби педала даљим радом на композицијама 

једноставних захтева на овом плану. 

Објашњење појмова превременог, истовременог и накнадног педала и његове 

извођачке примене. 

Продубљивање знања о акустичким и изражајним својствима клавирског звука, 

почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење илузије 

"певања" на клавиру и интензивно усмеравање на ово поље извођачке 

проблематике.   

Даље усавршавање могућности извођачког апарата, засновано на принципима слободе, 

економичности и ефикасности.  

Даље повремено упражњавање вежби за телесну релаксацију.  

Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

Стицање почетног искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем 

лествица у једноставним полиритмичким комбинацијама (дуоле са триолама и 

триоле са дуолама), четвороручно или на два клавира, са наставником.     

Даље усавршавање вештине свирања полифоније, радом на композицијама сложенијих 

захтева. 
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Упознавање са основним врстама украса (кратким предударом - форшлагом, дугим 

предударом - апођатуром, пралтрилером, мордентом и шлајфером) и разумевање и 

усвајање начина њиховог извођења.  

Даље усавршавање вештине читања Prima vista. 

Профилирање знања о музичким облицима (малој и великој реченици, малом и 

великом периоду и малој и великој троделној песми). 

Даље усвајање информација о главним лествичним ступњевима и њиховим 

заменицима, њиховим међусобним односима, и вежбање у препознавању 

аутентичног и плагалног облика каденце. 

Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања, са објашњењем  предности 

принципа "Мало, пажљиво и често" и принципа нераздвојивости слуховне од 

механичке компоненте. 

Почетна активност на формирању навике редовног слушања уметнички вредне музике 

праћена информацијама о основним карактеристикама најважнијих стилских епоха. 

ЛИТЕРАТУРА 

ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

- Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176 

- Лемоан: Дечје етиде, оп. 37 

- Черни: Етиде оп. 849  

- Бертини: Етиде оп. 100 

- Друге етиде или композиције сличне тежине. 

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

- Бах: Мале композиције 

- Друге полифоне композиције барокних композитора доступне извођачком 

узрасту ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

- Шуман: Албум за младеж оп. 68 

- Чајковски: Дечји албум, оп. 39 

- Лутославски: 12 малих комада 

- Казела: 11 дечјих комада 

- Гречанинов: Дечја књига, oп. 98 

- Гедике: Оп. 36 

- Кабалевски: Оп. 30 

- Мајкапар: Минијатуре оп. 33 

- Барток: Микрокосмос, I и II свеска - Друге композиције сличне тежине. 

СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ 

- Сонатине и варијације Дијабелија, Кулауа, Дусика, Хајдна, Бетовена и 

других композитора, доступне извођачком узрасту ученика. 
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КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

- С. Рајичић: Дечја збирка 

- М. Тајчевић: За мале 

- З. Христић: Тачкице  

- Друге композиције домаћих аутора, сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ 

- Дијабели: Сонатине, оп. 24 

- Стравински: Пет малих комада 

- Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол, гe-мол и хроматска лествица.  

Препоручене варијанте:  

- паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, 

континуирано, кроз две октаве (хроматска лествица на исти начин); 

- паралелно, у осминским триолама, у интервалу октаве, навише и наниже, 

континуирано, кроз три октаве (само дурске и молске лествице из наведене групе); 
- у супротним смеровима, у шеснаестинама, с почетком у интервалу октаве, 

навише и наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве; Артикулација: легато. 
Динамика: пиано или форте. 

Препоручен минимални темпо: осмина и осминска триола = 80.   

ТРОЗВУЦИ 

Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол и гe-мол.  

Препоручене варијанте: 
- мали положај (такозвано "мало разлагање“), квинтакорд, секстакорд и 

квартсекстакорд, разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише 
и наниже, континуирано, кроз две октаве; 

- мали положај, симултано (у акордима), паралелно, у осминама, у интервалу 

октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве. 

Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.  

Динамика: пиано или форте. 

Препоручен минимални темпо: осмина = 80.  

     

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- четири етиде (или композиције виртуозних извођачких тешкоћа); 

- четири композиције, по слободном избору; 

- три полифоне композиције; 

- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 
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- обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

- једна лествица и две композиције, по слободном избору. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

4. Једна лествица; 

5. Једна етида; 

6. Једна полифона композиција; 

7. Један став из сонатине; 

8. Једна композиција, по слободном избору. 

НАПОМЕНА 

Смотра (на крају првог полугодишта) и обавезни јавни наступи, једнако као у првом 

и другом разреду, не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.  

Оцена са овог испита треба да буде одраз пажљиве, свеобухватне процене даље 

перспективе учениковог школовања. 

II ЦИКЛУС  (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељни, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Наставак рада на развоју унутрашњег и спољашњег слуха даљим усложњавањем 

тешкоћа савладаних у претходном разреду, с нарочитом пажњом усмереном на 

препознавање вертикално-хоризонталних (хармонско–мелодијских) односа у 

оквиру задатих примера за вежбање. Развој свести о основним релацијама унутар 

тоналитета и релацијама тоналитета унутар квинтног круга и успостављање, у вези 

са овом проблематиком, чврсте везе са садржајима текуће наставе солфеђа.  

Стицање почетног искуства у свирању по слуху кратких, једноставних, дијатонских 

мелодија (хармонизованих плагалним и аутентичним каденцирајућим обртима) и 

развој елементарне вештине импровизовања у оквирма оваквих тешкоћа. 

Наставак рада на поступку свесног меморисања музичког дела, у циљу постепеног 

развијања способности слуховне контемплације (размишљања у тонским 

представама). 

Наставак рада на развијању музичке фантазије указивањем на аналогије међу 

уметничким вредностима дела из разних области уметничког изражавања ( 

књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре...), упоређивањем, изградњом 

способности увиђања и подстицајним разговорима (поједностављеног садржаја, 

примереног учениковом узрасту) на теме из области музичке естетике. 

Даље обогаћивање искуства у употреби педала, радом на композицијама сложенијих 

захтева на овом плану и почетак рада на стварању навике целисходног 
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употребљавања левог педала – у сврху промене боје (тембра), а не утишавања 

звука. 

Продубљивање осетљивости на лепоту клавирског звука, доследним радом на 

усавршавању извођачке вештине "певања" на клавиру –  нарочито пажљивим, 

темељним изучавањем композиција полифоне структуре и композиција с 

романтичарском кантиленом. 

Проширивање знања из области орнаментације упознавањем са групетом и трилером, 

њиховом варијантама и основним правилима њиховог извођења у оквирима 

барокног, класичног и романтичног стила.  

Даље усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на  композицијама 

сложенијих техничких захтева (нарочито оних које третирају проблем трилера и 

активности "горњих" прстију) и инсистирањем на савлађивању њиховог "Брзодуго-

гласно-јасно" начина извођења - креирањем и увежбавањем ритмичких и 

фактуралних варијаната  појединих тешких одломака и постепеним подизањем 

темпа извођења (према индивидуалним могућностима ученика) ка граници 

солидног виртуозитета.   

Навикавање на економичну и сврсисходну употребу метронома у процесу вежбања ( 

повремену, искључиво у сврху краткотрајне контроле темпа или односа темпа у 

оквиру композиције) с инсистирањем на увиђању суштинске разлике између 

музичких изражајних средстава метра и ритма, односно метричног и ритмичног 

свирања. 

Употпуњавање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике, у зависности 

од ознака на које ученик наилази током изучавања прописаног годишњег 

репертоара.   

Обогаћивање искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у 

сложенијим полиритмичким комбинацијама (триоле са квартолама и квартоле са 

триолама), четвороручно или на два клавира, са наставником.     

Стално усавршавање вештине читања Prima vista, вежбањем примера са сложенијим 

тешкоћама на овом плану (самосталним или у сарадњи са наставником – 

четвороручно или на два клавира). 

Проширивање знања о музичким облицима основним информацијама о варијацијама, 

ронду и сонати. 

Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем мотивишућих 

домаћих задатака и подстицањем ученика на припремање (за концертно извођење) 

кратких, једноставних композиција, без велике помоћи наставника. 

Укорењивање навике редовног слушања уметнички вредне музике повременим 

заједничким преслушавањем тонских снимака једноставних, популарних 

композиција које припадају различитим жанровима, разговарањем о њиховом 

садржају и уметничкој вредности и коментарисањем извођачких квалитета 

њихових интерпретатора.  

Стицање почетног такмичарског искуства узимањем учешћа у такмичењима 

једноставних програмских захтева, у сврху постепене изградње индивидуалног 

става према феномену музичког такмичења и раног прихватања високих захтева 

актуелних  такмичарских извођачких стандарда (односи се претежно на напредне, 

извођачки мотивисане и подијумски оријентисане ученике).  

ЛИТЕРАТУРА 
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ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

4. Беренс: Етиде, оп. 61 

5. Черни: Етиде, оп. 849 и оп. 299 - Хелер: Етиде, оп. 47 - Друге етиде 

сличне тежине. 

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

6. Бах: Мали прелудијуми и Двогласне инвенције 

7. Глинка: Четири двогласне фуге 

8. Мјасковски: Оп. 78, двогласне фуге 

9. Друге полифоне композиције барокних, романтичних или 

савремених композитора доступне извођачком узрасту ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

10. Шопен: Ноктурна у цe-молу и цис-молу, оп. постх. и Полонеза у гe- 

молу, оп. постх. 

11. Шуман: Албум за младеж, оп. 68 

12. Григ: Лирски комади 

13. Кабалевски: Дечје композиције 

14. Гречанинов: Оп. 99, Оп. 119, Оп. 123, Оп. 127. 

15. Шостакович: Игре лутака 

16. Казела: 11 дечјих комада 

17. Барток: Микрокосмос, III и IV свеска - Друге композиције сличне 

тежине. 

СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ 

18. Моцарт: Бечке сонатине 

19. Бетовен: Соната оп. 49, бр. 2, Гe- дур 

20. Шуман: Соната оп. 118, бр. 1, Гe- дур 

21. Кабалевски: Варијације на словачку тему 

22. Николајев: Мале варијације у класичном стилу 

23. Мајкапар: Варијације на руску тему, оп. 8 

24. Друге сонатине, сонате или варијације сличне  тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

25. С. Рајичић: Мала клавирска свита 

26. М. Тајчевић: Дјеци, II мала свита 

27. Ј. Бандур: Успаванка 

28. Друге композиције домаћих аутора сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ 

29. Дијабели: Соната оп. 73 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

148 

30. Вебер: Тема са варијацијама, оп. 10 

31. Бертини: Етиде, оп. 97 

32. Шуберт: Варијације у е-молу - Шуман: Оп. 85 

33. Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дес-дур, Гес-дур, eф-мол и хa-мол.  

Препоручене варијанте: 

34. дурске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, 

навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве; 

35. у супротним смеровима, с почетком у интервалу октаве, навише и 

наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве;  

36. молске и хроматске лествице паралелно, у шеснаестинама, у 

интервалу октаве, континуирано, навише и наниже, кроз четири октаве. 

Артикулација: легато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 60 (код извођења у супротним 

смеровима: четвртина = 40). 

ТРОЗВУЦИ 

Дес-дур, Гес-дур, eф-мол и хa-мол.  

Препоручене варијанте: 

37. велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном –  

такозвано "велико разлагање"), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорда, 

разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, 

континуирано, кроз четири октаве; 

38. велики положај, симултано, у акордима паралелно, у четвртинама, у 

интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве. 

Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.  

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 60.  

НАПОМЕНА 

Уколико ученику, због његовог узраста, још увек није удобно да "узима" акорде у овом 

положају, може да их свира без удвојеног основног тона – као у претходним разредима. 

ЧЕТВОРОЗВУЦИ 

Доминантни и умањени септакорди за дурске и молске тоналитете Цe, Гe, Дe, Eф, Бе 

и Ес. 

Препоручене варијанте: 
39. мали положај (такозвано "мало разлагање"), септакорд, 

квинтсекстакорд, терцквартакорд и секундакорд, разложено, паралелно, у 
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шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две 
октаве; 

40. мали положај, симултано (у акордима), паралелно, у четвртинама, у 

интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве. 

Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 60. 

     

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

41. четири етиде (или виртуозне композиције); 

42. четири композиције, по слободном избору; 

43. три полифоне композиције; 

44. једна соната или став из сонате и циклус варијација;.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

45. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА ( на крају првог полугодишта ) 

46. једна лествица и једна виртуозна етида.     

   

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

1. Једна полифона композиција; 

2. Једна етида (или виртуозна композиција); 

3. Један став сонатине;  

4. Једна композиција по слободном избору.  

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

1. Усавршавање способности свирања по слуху употребом нешто сложенијих 

примера дијатонских мелодијских образаца (хармонизованих одговарајућим 

каденцирајућим обртима) и стицање почетног искуства у импровизовању 

елементарне пратње за једноставну певачку, гудачку или дувачку деоницу.  

2. Наставак рада на техници свесног меморисања (учењем само из нота без 

употребе инструмента, крајње једноставних, фактурално елементарних 

композиција, по извођачким тешкоћама доступних ученику првог и другог 

разреда основне школе), у циљу даљег развијања способности слуховне 

контемплације. 

3. Стални развој музичке фантазије и даље профилирање ученикових критеријума 

у области уметничког садржаја и естетске вредности музичког дела. 
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4. Даље усавршавање вештине употребе педала изучавањем композиција 

специфичних извођачких тешкоћа на овом плану. 

5. Посвећивање нарочите пажње изучавању композиција полифоне структуре (са 

ученицима просечних способности - не тежих од двогласних) и композиција са 

романтичарском кантиленом, ради даљег развоја извођачке вештине "певања" 

на клавиру. 

6. Проширивање знања из области орнаментације упознавањем (теоријским и кроз 

извођачку праксу) нових варијанти већ познатих украса и начина њиховог 

извођења у оквирима барокног, класичног и романтичног стила.  
7. Интензиван рад на даљем развоју могућности извођачког апарата, путем 

савлађивања свих врста техничких тешкоћа (у варијантама прилагођеним 
индивидуалним могућностима ученика) са посебним нагласком на даљем 
савлађивању "Брзо-дуго-гласно-јасно" начина свирања, у сврху постизања 
вишег ступња виртуозитета. 

8. Континуирано употпуњавање знања о ознакама темпа и карактера, у зависности 

од ознака на које ученик наилази током изучавања композиција из задатог 

годишњег репертоара.   

9. Стално усвајање нових знања из области музичке теорије и историје (повезано 

са композицијама које ученик изучава у току године). 

10. Обогаћивање искуства у савладавању полиритмичких тешкоћа свирањем 

лествица у сложенијим полиритмичким комбинацијама, четвороручно или на 

два клавира, с наставником (триоле са квинтолама и квинтоле са триолама) и 

самостално (дуоле са триолама и триоле са дуолама).     

11. Даље усавршавање вештине читања Prima vista, вежбањем примера са 

сложенијим и разноврснијим тешкоћама (самосталним или у сарадњи с 

наставником – четвороручно или на два клавира). Упознавање са 

најпопуларнијим делима оркестарске и друге неклавирске литературе свирањем 

њихових поједностављених транскрипција. 

12. Проширивање знања о музичким облицима додатним информацијама о 

варијацијама, ронду, сонати и сонатном циклусу. Посебно посвећивање пажње 

детаљној анализи облика композиција извођених у оквиру текућег годишњег 

репертоара.            

13. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем 

разноврсних, мотивишућих, домаћих задатака и подстицањем ученика на 

самостално припремање (за концертно извођење) нешто захтевнијих 

композиција, уз незнатну помоћ наставника. 

14. Одржавање навике редовног слушања уметнички вредне музике даљим 

стимулисањем интересовања за упознавање нових тонских снимака и 

повременим заједничким одласцима на концерте.  

15. Даље обогаћивање такмичарског искуства узимањем учешћа у такмичењима са 

доступним програмским захтевима, у сврху дубљег упознавања личне 

мотивације за овакву врсту извођачке активности и степена извођачке 

успешности и ефикасности у њеним оквирима (односи се, пре свега, на ученике 

израженијих извођачких способности).  

ЛИТЕРАТУРА 
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ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

47. Черни: Етиде оп. 299 

48. Крамер и Билов: Етиде 
49. Беренс: Етиде оп. 61 - Лешхорн: Етиде оп. 38 - Друге етиде 

сличне тежине. 

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

50. Бах: Двогласне инвенције, фугете и поједини ставови из Француских 

свита - Хендл: Поједини ставови из свита 

51. Јаковски: У старом стилу, оп. 43 

52. Друге полифоне композиције барокних, романтичних или 

савремених композитора доступне извођачком узрасту ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

53. Григ: Лирски комади 

54. Менделсон: Песме без речи 

55. Шуберт: Два скерца 

56. Прокофјев: Музика за децу 

57. Кабалевски: Оп. 37 

58. Мартину: Лутке 

59. Барток: Микрокосмос, III и IV свеска - Друге композиције сличне 

тежине. 

СОНАТЕ, СОНАТИНЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ 

60. Хајдн: Сонате, по избору 

61. Моцарт: Соната Цe- дур, КВ 545, Соната Ес-дур, КВ  282 

62. Бетовен: Соната оп. 49, бр. 1, гe-мол, Сонате Wоо 47 (Ес-дур, eф-мол 

и Дe- дур ) 

63. Шуман: Соната оп. 118, бр. 2, Дe- дур 

64. Вебер: Анданте са варијацијама, оп. 3 

65. Лукомски: Варијације у еф-молу 

66. Друге сонате или варијације сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

67. С. Рајичић: Мала клавирска свита 

68. М. Логар: Два менуета 

69. В. Мокрањац: Мала свита 

70. Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана 

71. Друге композиције домаћих аутора сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ 
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72. Моцарт: Сонате у Дe-дуру и Бe- дуру 

73. Дворжак: Багателе, оп. 47 

74. Шуберт: Соната у цe- молу 

75. Шуман: Дванаест комада oп. 85 

76. Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Фис-мол, цис-мол, гис-мол, ес-мол и бe- мол. 

Препоручене варијанте: 

77. дурске и молске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу 

октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве; 

78. у супротним смеровима, у шеснаестинама, с почетком у интервалу 

октаве, навише и наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве;  

79. паралелно, у осминама, у интервалима терце, сексте и дециме, 

навише и наниже, континуирано, кроз две октаве; 

80. хроматске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу 

октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве. 

Артикулација: легато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 80 (код извођења у супротним 

смеровима: четвртина = 60). 

ТРОЗВУЦИ 

Фис-мол, цис-мол, гис-мол, ес-мол и бe- мол. 

Препоручене варијанте: 

81. велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном –  

такозвано"велико разлагање"), квинтакорд, секстакорд, и квартсекстакорд, 

разложено,  паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, 

континуирано, кроз четири октаве; 
82. велики положај, квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, 

симултано ( у акордима), паралелно, у четвртинама, у интервалу октаве, навише и 
наниже, континуирано, кроз четири октаве; 

83. арпеђа (разлагање с променом позиције), паралелно, у 

шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири 

октаве. 

Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) – легато; у акордима – портато.  

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 80.  

ЧЕТВОРОЗВУЦИ 

Доминантни и умањени септакорди за дурске и молске тоналитете.  

А, Е, Хa, Ас, Дес и Гес. 

Препоручене варијанте: 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

153 

84. велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном – 

такозвано "велико разлагање), септакорд, квинтсекстакорд, терцквартакорд и 

секундакорд, разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише 

и наниже, континуирано, кроз две октаве; 

85. велики положај, симултано (у акордима), паралелно, у четвртинама, у 

интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две октаве; 

86. арпеђа, у интервалу октаве, паралелно, навише и наниже, 

континуирано, кроз две октаве. 

Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) – легато; у акордима – портато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: осмина = 80. 

     

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

87. четири етиде (или виртуозне композиције); 

88. четири композиције, по слободном избору; 

89. три полифоне композиције; 

90. једна соната или став из сонате и циклус варијација;  

91. једна композиција домаћег аутора. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

92. обавезна два јавна наступа током школске године. 

    

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

93. једна лествица и једна виртуозна етида. 

   

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

1. Једна полифона композиција; 

2. Једна етида (или виртуозна композиција); 

3. Један став из сонате; 

4. Једна композиција по слободном избору; 5. Једна композиција домаћег аутора. 

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

1. Интензивирање рада на развоју активности унутрашњег и спољашњег слуха 

употребом примера дијатонских и једноставних хроматских 

хармонскомелодијских образаца, савлађивањем вештине њиховог 

репродуковања на инструменту и стицањем сложенијег искуства у 

импровизовању пратње за певачку, гудачку или дувачку деоницу -  
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функционалног у оквирима аматерске делатности, а истовремено, довољног за 

евентуалан наставак школовања у средњој музичкој школи.   

2. Наставак рада на техници свесног меморисања (учењем, само из нота, без 

употребе инструмента, нешто компликованијих, фактурално сложенијих 

композиција - по извођачким тешкоћама лако доступних ученику трећег 

разреда основне школе), у циљу довођења способности слуховне контемплације 

на солидан аматерски ниво, са перспективом даљег развоја током евентуалног 

наставка школовања у средњој музичкој школи. 

3. Оспособљавање ученика за самостално развијање музичке фантазије и 

континуирано индивидуално профилирање основних критеријума у области 

музичке естетике  настављењем са праксом повременог вођења дискусија и 

задавањем домаћих задатака различитог типа везаних за ову тематику. 

4. Даље посвећивање пажње изучавању композиција полифоне структуре 

(трогласних и, изузетно, са ученицима натпросечних способности, лаких 

четворогласних) и композиција са романтичарском кантиленом, ради 

дефинитивног, сталног усвајања извођачке вештине "певања" на клавиру. 

5. Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата, с 

нагаласком на савлађивању проблематике разложеног и симултаног свирања 

октава ( само код ученика чијем је извођачком апарату овај технички проблем 

доступан) и на даљем унапређивању "Брзо-дуго-гласно-јасно" начина свирања - 

у сврху развијања  навике дуготрајног, свакодневног рада на овој 

проблематици, с крајњим циљем достизања веома солидног степена извођачког 

виртуозитета (превасходно код ученика натпросечних извођачких 

способности). 

6. Заокруживање степена стечених знања из области музичке теорије и историје у 

целину која задовољава потребе аматерског бављења музиком, а уједно 

представља и солидну основу за даљу надградњу у оквирима средњег музичког 

школовања.  

7. Усавршавање вештине извођења полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у 

још сложенијим полиритмичким комбинацијама, четвороручно или на два 

клавира, с наставником (квартоле са квинтолама и квинтоле са квартолама) и 

самостално (триоле са квартолама и квартоле са триолама, и квартоле са 

квинтолама и квинтоле са квартолама), с крајњим циљем постизања веома 

функционалне слуховно-моторне координације. 

8. Довођење вештине читања Prima vista на ниво који задовољава потребе у 

оквирима аматерског бављења музиком, једнако као и на ниво отворене 

перспективе даљег развоја ове способности током евентуалног наставка 

школовања у средњој музичкој школи. 

9. Проширивање знања о музичким облицима још сложенијим информацијама о 

варијацијама, ронду, сонати, сонатном циклусу и свити, кроз континуиран 

процес повезивања стеченог теоретског разумевања са личном извођачком 

праксом. 

10. Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања задавањем 

сложенијих домаћих задатака и подстицањем ученика на припремање тежих 

композиција за концертно извођење (без помоћи наставника, у потпуности 

самостално). 
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11. Дефинитивно стварање сталне потребе за слушањем уметнички вредне музике 

и навике редовног одласка на концерте. 

12. Даље стицање такмичарског искуства узимањем учешћа у домаћим и 

интернационалним такмичењима са тежим програмским захтевима (за ученике 

који испољавају натпросечну извођачку способност). 

13. Интензивна, пажљива, свеобухватна анализа (наставника, у сарадњи са 

учеником и његовим родитељима) степена знања и искуства које је ученик 

усвојио током шестогодишњег школовања, стања његове мотивације везане за 

даља улагања у сопствени музички развој и постојања услова за евентуалан 

успешан наставак школовања у средњој музичкој школи. 

ЛИТЕРАТУРА 

ЕТИДЕ И ВИРТУОЗНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  

94. Черни: Етиде, оп. 299 и оп. 740 

95. Лешхорн: Етиде, оп.66 
96. Крамер и Билов: Етиде - Мошковски: Етиде, оп. 18 - Друге етиде 

сличне тежине. 

ПОЛИФОНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

97. Шопен: Композиције из Оп. постх, ноктурна, валцери, полонезе 

98. Бах: Двогласне и Трогласне инвенције и Француске свите (поједини 

ставови) 

99. Хендл: Свите (поједини ставови) 

100. Друге полифоне композиције барокних, романтичних или 

савремених композитора доступне извођачком узрасту ученика. 

КОМПОЗИЦИЈЕ МАЛЕ ФОРМЕ 

101. Моцарт: Рондо Дe-дур, Фантазија дe- мол 

102. Бетовен: Багателе, оп. 33 

103. Шуман: Оп. 99 и оп. 120 

104. Григ: Лирски комади 

105. Менделсон: Песме без речи 

106. Чајковски: Годишња доба 

107. Бородин: Мала свита 
108. Регер: 10 малих комада, оп. 44 - Барток: Микрокосмос, V и VI 

свеска - Друге композиције сличне тежине. 

СОНАТЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ 

109. Хајдн: Сонате, по избору 

110. Моцарт: Сонате у Цe-дуру (КВ 309 и КВ 330), у Eф-дуру (КВ 280 и 

КВ 332) 

111. Бетовен: Соната у гe-молу, оп. 49, бр.1, Соната у Гe- дуру, оп.  79 
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112. Кабалевски: Варијације у Бe- дуру, оп.  40 - Беркович: 
Варијације на Паганинијеву тему - Друге сонате или варијације сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ДОМАЋИХ АУТОРА 

113. В. Мокрањац: Игре 

114. Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана 

115. М. Тајчевић: Српске игре 

116. Д. Деспић: Сонатина in F 

117. Друге композиције домаћих аутора, сличне тежине. 

КОМПОЗИЦИЈЕ ПИСАНЕ ЗА ЧЕТВОРОРУЧНО ИЗВОЂЕЊЕ 

118. Шуман: Слике са истока, оп. 66 

119. Казела: Пупацетио 

120. Респиги: Шест малих комада 

121. Стравински: Три лака комада 

122. Равел: Моја мајка гуска 

123. Друге композиције сличне тежине писане за четвороручно извођење. 

ЛЕСТВИЦЕ 

По слободном избору. 

Препоручене варијанте: 

124. дурске и молске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у 

интервалима октаве, терце, сексте и дециме, навише и наниже, континуирано, кроз 

четири октаве; 

125. у супротним смеровима, с почетком у интервалу октаве, навише и 

наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве;  

126. хроматске лествице, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу 

октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири октаве. 

Артикулација: легато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручен минимални темпо: четвртина = 100.   

ТРОЗВУЦИ 

По слободном избору. 

Препоручене варијанте: 

127. велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном –  

такозвано"велико разлагање"), разложено и симултано, паралелно, у 

шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири 

октаве; 

128. арпеђа, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и 

наниже, континуирано, кроз четири октаве. 

Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) – легато; у акордима – портато.  

Динамика: пиано или форте. 
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Препоручени минимални темпо: осмина = 80. 

ЧЕТВОРОЗВУЦИ 

Доминантни и умањени септакорди, по слободном избору. 

Препоручене варијанте: 

129. велики положај (мали положај са удвојеним основним тоном – 

такозвано "велико разлагање"), разложено и симултано, паралелно, у 

шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз четири 

октаве; 

130. арпеђа, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и 

наниже, континуирано, кроз четири октаве. 

Артикулација: разложено (велики положај и арпеђа) – легато; у акордима – портато. 

Динамика: пиано или форте. 

Препоручени минимални темпо: четвртина = 80. 

     

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

131. четири етиде (или виртуозне композиције); 

132. четири композиције, по слободном избору; 

133. три полифоне композиције; 

134. једна соната или став из сонате и циклус варијација; - једна 

композиција домаћег аутора. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

135. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА ( на крају првог полугодишта ) 

136. једна лествица и једна виртуозна етида.      

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

1. Једна полифна композиција; 

2. Једна етида (или виртуозна композиција); 

3. Један став сонате; 

4. Једна композиција, по слободном избору; 5. Једна композиција домаћег аутора. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Образовање и васпитање ученика музике је изразито захтеван и одговоран посао. 

Подразумева се да онај који се њиме бави, поред одговарајућег професионалног знања и 

искуства треба, свакако, да поседује још и доста широк увид у основне принципе и 

законитости развојне психологије. 

Будући да је, нарочито у оквирима индивидуалне наставе, наставни процес снажно 

обележен феноменом трансфера, наставник, у функцији "трећег родитеља", представља 

важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а знатним делом 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

158 

и личну судбину свог ученика. Оваква одговорност обавезује наставника на основно 

упознавање учениковог породичног окружења (пре свега, интензитета и карактера 

родитељске подршке учениковом музичком школовању и нивоа њихових очекивања), 

једнако као и услова у којима ученик живи (нарочито квалитета инструмента на којем 

вежба или могућности набавке инструмента, уколико га ученик не поседује). Опскрбљен 

подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да прецизније процени ученикову личност, 

посебно његову музичку мотивацију и његове развојне капацитете те да, на основу такве 

процене, креира  наставно-васпитни третман, којим ће ученика довести до оптималног 

остварења његовог индивидуалног потенцијала.  

Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да 

буде обележен наклоношћу, топлином, саосећањем, разумевањем, подршком, охрабрењем 

и поштовањем.  

Пошто је примарна наставникова улога да негује учеников таленат, то неизбежно 

ограничава његов критицизам на веома уско подручје крајње неопходности – једино у 

којем се он може сматрати конструктивним. 

Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво 

прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав 

спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара ( 

аналитичким просвиравањем или, евентуално, припремањем за извођење на подијуму), 

преко упоређивања различитих издања и допуњавања  одабраних редакција, до 

континуираног вођења обимне евиденције о учениковом раду и напретку. 

Претпоставка је да ће добар наставник увек имати на уму комплексност и 

свеобухватност процеса музичке наставе и да ове њене важне стране никад неће 

запостављати ради пуког усавршавања искључиво занатске компоненте учениковог 

свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном делу, 

трудити да му пренесе не само своје знање о прстореду, педализацији, техничким 

поступцима и извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење 

дела, него и одређен број суштински важних информација о аутору дела, историјској 

епохи којој припада и специфичним особинама самог дела (облику у којем је написано, 

мелодијским, ритмичким, хармонским и контрапунктским појединостима које га 

карактеришу, емотивној, поетској, психолошкој или филозофској позадини његове 

уметничке представе и његовој естетској вредности).  

Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује) 

најчешће пресудно утиче на даљи развој учениковог интересовања за музику. Наставнику 

се, из тог разлога, препоручује да посвети већу пажњу овој проблематици, проналажењем 

и практичном применом најподстицајнијих и најинспиративнијих могућих наставних 

метода.      

Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових 

такмичарских активности. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација 

временом постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну 

замку вредновања резултата сопственог рада бројем награда и признања које његови 

ученици освајају.   

Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и 

ни под каквим условима, да доведе у питање. Било какав дискриминаторски став у односу 

на степен музичке обдарености или неко друго учениково индивидуално својство сматра 

се педагошки и морално недопустивим. 
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Савестан наставник ће, разуме се, обазривим, интроспективно-аналитичким 

приступом проблематици индивидуалног наставног процеса пажљиво штитити ученика од 

развојно погубног пројектовања сопствених амбиција.  

Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције  биће упоран 

рад на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних 

увида у област клавирске литературе, честим одласцима на концерте, праћењем актуелних 

збивања у светској дискографији, јавним наступањем, периодичним обнављањем 

теоријског знања, читањем методолошке, педагошке и психолошке литературе, сталним 

допуњавањем личног образовања и проширивањем својег културног и духовног 

хоризонта. 

ХАРМОНИКА 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

- Упознавање са инструментом и деловима инструмента. 

- Овладавање поставком  инструмента. 

- Овладавање техником интерпретације и основним врстама артикулације. 

- Оспособљавање за самосталност у раду. 

- Стицање основних елемената музичке писмености. 

- Развијање осећаја за фразу, музички облик, карактер и стил композиције. 

- Развијање музичког укуса.  

- Извођење дурских и молских лествица, трозвука и четворозвука са одговарајућим 

захтевима. 

- Упознавање метрике и ритма. 

- Упознавање и анализа различитости интерпретације. 

- Развијање интересовања за нове задатке и садржаје у области интерпретације на 

хармоници. 

I ЦИКЛУС  (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- Делови инструмента (мех, десни и леви полукорпус), десна и лева клавијатура. 

- Правилно држање инструмента, поставка руку на обе клавијатуре. 

- Вођење и промена меха. 

- Виолински и бас кључ, нотно писмо, нотне вредности (цела нота, половина, четвртина, 

осмине, триоле и одговарајуће паузе), врсте такта (4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8) и појам 

лествице. 

- Обликовање тона и фразе, артикулација (легато, стакато, тенуто). 
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- Основне динамичке ознаке (p, mf, f) , акценти. 

- Темпо: Andante, Moderato, Allegro. 

- Регистри (промена боје и висине тона, начин употребе регистара). 

ЛЕСТВИЦЕ 

- Це-дур, Ге-дур, Де- дур, Ф-дур  лествице  (паралелкно у четвртинама, трозвук -  мало 

разлагање и симултано) 

ЛИТЕРАТУРА  

- В. В. Терзић: Школа за хармонику, I св.  

- З. Ракић: Хармоника за 1. разред основне музичке школе (уџбеник). 

- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.  

- З. Ракић: Композиције за хармонику. 

- А. Факин: Школа за хармонику, I св.  

- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, I св.  

- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, I св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

  

- Це-дур, Ге-дур лествице (паралелкно у четвртинама, трозвук -  мало разлагање и 

симултано) 

- тридесет техничких вежби-етида (са различитим техничким захтевима); -  осам 

комада-песмица. 

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 створе неопходне услове   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, 
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једнако као на свим осталим јавним наступима, смотрама, контролним и годишњим 

испитима, до краја школовања у основној музичкој школи. 

II РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- У циљу даљег савладавања основних музичких елемената ученик треба да упозна 

мотив и реченицу уз јасније диференцирање мелодије од пратње. 

- Упознавање основних елемената динамичког нијансирања у практичном раду кроз 

употребу ознака: пиано, мецопиано, мецофорте,  форте, крешендо и декрешендо.  

- Даље усавршавање уједначеног рада прстију десне и леве руке кроз техничке вежбе, 

свирање хармонских интервала  (терце, сексте). Легато помоћу заједничког тона.  

- Техничко напредовање леве руке (основни, акаордски и баритон бас). Упознавање 

акордског мол-баса и «укрштање» основних и  акордских басова. Свирање интервала 

на левој клавијатури.  

- Једноставнија мелодијска кретања на обе клавијатуре (увод у полифонију)  уз 

адекватно динамичко нијансирање.  

- Акцентирање тона мехом. 

- Нотне вредности: шеснаестина, пунктирана осмина, триола.  

- Обрада нових врста такта: 4/8, 2/2, 3/2, 4/2 . 

- Нове ознаке за темпо: алегро, андантино, aдађо, ленто  (или одговарајуће ознаке за 

лагани темпо),  ачелерандо, пиу мосо, мено мосо. 

- Употреба свих регистара који стоје на располагању ученику и упознавање са њиховом 

поделом, уз њихове промене на половини и четвртини паузе.  

ЛЕСТВИЦЕ 

- Це, Ге, Де, Еф-дур и упознавање са а-мол лествицом: дурске паралелно у четвртинама 

и осминама; трозвук мало разлагање и симултано; молска лествица паралелно у 

четвртинама; трозвук мало разлагање и симултано.  

ЛИТЕРАТУРА 

- В. В. Терзић: Школа за хармонику, II св.  

- З. Ракић: Хармоника за 2. разред основне музичке школе (уџбеник). 

- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику. - З. Ракић: Композиције за хармонику. 

- А. Факин: Школа за хармонику, II св.  

- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, I св.  

- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, I св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

- лествице и трозвуци по програму; 

- петнаест техничких вежби - етида; 
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- шест композиција различитих епоха и садржаја. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

- обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

 Једна лествица; 

 Једна етида (или композиција виртуозног карактера); 

 Једна полифона композиција; 

 Једна  композиција по слободном избору. 

НАПОМЕНА 

Два обавезна јавна наступа и смотре на крају школске године, једнако као у првом 

разреду, не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.    

III РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

4. Детаљнија анализа музичког облика треба да послужи и као средство за лакше 

тумачење нотног текста, за развијање музичке меморије и диференцирање рада 

десне и леве руке.  

5. Примена савладаних врста артикулације кроз одговарајући стил и карактер 

композиција.  

6. Рад на развоју техничке спретности ученика.  

7. Обрада хармонских интервала  ( подметање и пребацивање прстију). 

8. Рад на репетицији тона десном и левом руком са разним комбинацијама 

прстореда. 

9. Увод у технику «кратког» меха. 

10. Обрада украса: дуги и кратки предудар, мордент, пралтрилер и краћи трилер.  

11. Примена триоле у комбинацијама са осминама и обрада синкопе.  

12. Упознавање нових агогичких ознака и примена ширег динамичког нијансирања.  

13. Примена регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на три 

групе у односу на могућности транспоновања). 

  

ЛЕСТВИЦЕ 

14. Свирање дурских и молских лествица до три предзнака  паралелно у 

четвртинама, осминама и шеснаестинама, трозвук - мало разлагање и 

симултано.  

ЛИТЕРАТУРА  
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15. В. В. Терзић: Школа за хармонику, III св.  

16. З. Ракић: Хармоника за 3. разред основне музичке школе (уџбеник). 

17. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику. 

18. З. Ракић: Композиције за хармонику. 

19. З. Вукосављев:  Избор композиција за хармонику за 3. и  4. разред - 1. и  2. 

свеска 

20. А. Факин: Школа за хармонику, II св.  

21. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II св.  

22. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

23. лествице по програму; 

24. десет техничких вежби-етида;  

25. пет композиција различитих епоха и садржаја. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

26. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

27. две композиције, по слободном избору. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

3. Једна лествица (четвртина = 66); 

4. Једна етида; 

5. Једна полифона композиција; 

6. Једна композиција по слободном избору. 

II ЦИКЛУС  (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

3. Рад на анализи облика (дводелна и троделна песма, мали прелудијум и друго) са 

елементима полифоније, кроз детаљнију обраду технике интерпретације интервала 

на обе клавијатуре.  

4. Упознавање и свирање једноставнијих композиција цикличног облика (сонатина, 

свита и слично).  

5. Детаљније упознавање ученика са орнаментима и  технику интерпретације  – 

двоструки предудар, групето и трилер.  
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6. У даљем техничком напредовању ученика треба постићи бржи темпо код свих 

облика артикулације, као и у тремолу уз употребу краћих нотних вредности.  

7. Интервале  и акорде треба изводити различитим прсторедом.  

8. Употреба октава – разложено и симултано.  

9. Упознавање  свих основних, акордских и баритон басова (уколико има 

могућности). 

10. Скокови на обе клавијатуре уз сложеније елементе оријентације.  

11. Примена и промене регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на 

три         групе у односу на могућности транспоновања). 

ЛЕСТВИЦЕ 

12. Свирање дурских и молских лествица до четири предзнака кроз две октаве у 

паралелном и супротном кретању у четвртинама, осминама и шеснаестинама, а 

одговарајуће молске лествице кроз две октаве у паралелном кретању у 

четвртинама, осминама и шеснаестинама.  

13. Дурски и молски трозвуци четворогласно у малом разлагању и симултано. -

 Свирање октава симултано и разложено.  

ЛИТЕРАТУРА 

14. В. В. Терзић: Избор етида и композиција, I св.  

15. З. Ракић: Хармоника за 4. разред основне музичке школе (уџбеник). 

16. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику. 

17. З. Ракић: Композиције за хармонику. 

18. З. Вукосавњев:  Избор композиција за хармонику за 3. и  4. разред - 1. и  2. свеска. 

19. А. Факин: Школа за хармонику, III св.  

20. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II св.  

21. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

22. лествице по програму; 

23. осам техничких вежби-етида; 

24. четири композиције различитих епоха и садржаја; - једна циклична 

композиција. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

25. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

26. две композиције, по слободном избору. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
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1. Једна лествица (четвртина = 76); 

2. Једна етида; 

3. Једна полифона композиција; 

4. Једна циклична композиција или две композиције различитог карактера. 

Испитни програм се изводи напамет.  

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

27. Детаљније упознавање елемената полифоније (глас, тема, имитација, одговор итд.) 

и техничких средстава којима се она остварује, уз евентуалну употребу баритон-

баса.  

28. Рад на анализи облика: тема са варијацијама, свита, сонатни облик, сонатина.  

29. Упознавање и детаљнија примена већег броја ознака за динамику и темпо.  

30. Рад на сложенијим захтевима вођења меха (тремоло,  тремоландо, рикошет мехом). 

31. Примена и промене регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на 

три групе у односу на могућности транспоновања). 

32. Упућивање ученика на самостално решавање лакших проблема у примени 

прстореда, разних начина извођења појединих врста артикулације, вођењу меха и 

примени регистара.  

33. Читање с листа одговарајућих вежби, етида и комада.  

ЛЕСТВИЦЕ 

34. Дурске и молске лествице до пет предзнака кроз две октаве у паралелном и 

супротном кретању, трозвуци у великом разлагању и симултано.  

35. Доминантни септакорд у малом разлагању и симултано, октаве симултано и 

разложено.  

ЛИТЕРАТУРА 

36. В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III св.  

37. З. Ракић: Хармоника за 5. разред основне музичке школе (уџбеник). 

38. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику. 

39. З. Ракић: Композиције за хармонику. 

40. З. Вукосавњев:  Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и  2. свеска. 

41. З. Ракић: Хармоника – албум за младе. - А. Факин: Марљиви хармоникаш  

42. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III св. - Л. Међери: Избор 

композиција за хармонику, III св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

43. лествице по програму; 

44. осам етида; 
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45. четири композиције различитих епоха и садржаја; - једна циклична 

композиција. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

46. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

47. етида и композиција по слободном избору. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Једна лествица (четвртина = 84); 

2. Једна етида; 

3. Једна полифона композиција; 

4. Једна циклична композиција. 

Испитни програм се изводи напамет.  

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

48. Стицање основних појмова о стиловима преко литературе која се обрађује.  

49. Обрада сложенијих двогласних и једноставнијих трогласних полифоних 

композиција, уз евентуалну употребу баритон-баса.  

50. Рад на даљем усавршавању техничких и музичких елемената као нераздвојне 

целине.  

51. Постизање ритмичке стабилности у вези са техничком сигурношћу у одређеном 

темпу. 

52. Укључивање регистра на краћим нотним вредностима без претходне припреме и 

сложенија примена регистра у циљу бољег музичког изражавања. Транспоновање 

регистрима. 

53. Проверавање стеченог знања и самосталности ученика у раду. Примена разних 

начина извођења појединих врста артикулације, динамике и регистара у зависности 

од стила и карактера композиције.  

54. Читање с листа етида и комада  евентуално, импровизација пратње.  

ЛЕСТВИЦЕ 

55. Дурске и молске лествице до шест предзнака кроз две октаве у паралелном и 

супротном кретању.  

56. Дурски и молски трозвуци (мало, велико разлагање и симултано), доминантни и 

умањени септакорди у малом великом разлагању и симултано кроз две октаве у 

паралелном кретању.  

57. Свирање октава симултано и разложено.  
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58. Хроматска лествица  у паралелном кретању.  

ЛИТЕРАТУРА 

59. В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III св.  

60. З. Ракић: Хармоника за 6. разред основне музичке школе (уџбеник). 

61. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику. 

62. З. Ракић: Композиције за хармонику. 

63. З. Вукосавњев:  Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и  2. свеска. 

64. З. Ракић: Хармоника – албум за младе. 

65. А. Факин: Марљиви хармоникаш  

66. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III св. - Л. Међери: Избор 

композиција за хармонику, III св.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

67. лествице по програму; 

68. шест етида ; 

69. четири композиције различитих епоха и садржаја; - једна циклична 

композиција. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

70. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају првог полугодишта) 

71. етида и композиција по слободном избору. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Једна лествица;  

2. Једна етида; 

3. Једна полифона композиција; 

4. Једна циклична композиција; 

5. Једна композиција виртуозног карактера. Испитни програм се изводи напамет.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Индивидуалну наставу треба максимално користити у раду са ученицима, без 

обзира на њихове способности. То је неопходно код овог инструмента, а у складу са 

физичким могућностима почетника.  

Приликом постављања односа између пограмских захтева и планираног градива 

треба имати у виду све основне особине ученика. Прилагођавање наведених програмских 

захтева способностима ученика и његовом интересовању уједно усмерава ка квалитетнијој 

литератури и слушању одговарајућих композиција на нивоу узраста. Све захтеве треба 
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остварити кроз мањи или већи број једноставнијих, односно сложенијих примера, зависно 

од могућности ученика.  

Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида треба користити за 

одговарајуће поступно напредовање и овладавање основним облицима техничке поставке. 

Треба постићи одређени темпо кроз уједначени рад прстију у техничким вежбама и 

етидама, као и рад на техници меха. Рад на техници меха се прилагођава одређеној 

артикулацији, стилу и комплетном музичком изражавању, адекватно узрасту ученика.  

Транскрибоване композиције старих мајстора користе се путем упознавања стила, 

као припрема за полифонију и каснији развој сложеније слушне контроле, уз независност 

прстију и руку.  

Разни комади и једноставне цикличне форме су потребне за почетни развој музичке 

маште, смисла за облик и тонске боје, као и концентрације код ученика.  

Употреба регистара треба да буде правилно постављена у односу на поједине 

музичке и техничке захтеве. Неговање квалитета тона, ритмичко-метричке стабилности, 

меморије, динамике, агогике и осталих елемената чак и код најједноставнијих примера 

школске литературе је важно за формирање комплетне музичке личности ученика на 

нивоу његовог узраста и могућности.  

ДУВАЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

ФЛАУТА 

        

 ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

                                                                      

ЗАДАЦИ 

 Развијање љубави према музици и унапређење музичке културе.  

 Упознавање историјског развоја флауте, техничких могућности и примене.  

 Стварање потребе код ученика за сталним стицањем нових сазнања у области 

флаутске музике и литературе.  

 Развијање жеље за слушањем флаутске музике, као и потребе за сталним праћењем 

флаутских токова, како у нашој земљи тако и у свету.  

 Развој креативности и индивидуалности.  

 Стицање техничког и тонског нивоа у складу са учениковим способностима за 

успешан завршетак основне музичке школе.  

 Стварање потребе код ученика да кроз свирање флауте искажу свој свет, 

способности и знање кроз разне видове јавних наступа. 

 Постављање темеља за развој музичке и естетске личности.  

 Изградња навике посећивања концерата класичне музике.  

 Слободно изражавање свог унутарњег света језиком музике.  

 Развијање потребе слушања музике.  

 Упознавање са вишеструком применом флауте у оркестру, камерним саставима, 

као и солистички.  
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 Овладавање правилном техником дисања.  

 Контрола тона и владање елементима тона: контрола интонације, динамика f-p p-f, 

вибрато.  

 Свирање у шеснаестинама у различитим артикулацијама и ритмизацијама. 

 Владање дневним тонским и техничким вежбама и свим лествицама.  

 Упознавање са различитим стиловима, композицијама различитог карактера и 

значајем њиховог правилног интерпретирања.  

 Развој способности да се примени стечено знање на новом музичком материјалу.  

 Оспособљеност за самостални рад (вежбање). 

I ЦИКЛУС  (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

-Упућивање ученика у основе свирања на флаути и то:  

     -правилном поставком инструмента; 

     -вежбањем технике дисања и емитовања тона;  
     -овладавањем прсторедом и тоновима из прве и дела друге октаве преко        
одговарајућих вежби, као и краћих композиција уз клавирску пратњу одговарајућег        
садржаја и тежине.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Упознавање са тоналитетима у оквиру савладаног тонског опсега, у различитим 

артикулацијама у целим нотама, половинама и лаганим четвртинама.  

ЛИТЕРАТУРА 

6. М. Мојс: Флаутиста почетник 1–3 

7. Љ. Димитријевић: Школа за флауту за I разред – избор 

8. Тафанел и Гобер: Комплетна метода за флауту 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

9. вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине, прилагођени узрасту 

почетника; 

10. избор неколико једноставних комада уз клавирску пратњу из збирке 

Хрестоматија 

I.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

11. обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 
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1. Једна лествица, напамет; 

2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);  

3. Једна композицијa, по слободном избору, напамет. 

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 

 Стални рад на контроли исправно постављеног дисања.  

 Рад на квалитету тона, проширивању тонског обима и чистој интонацији. 

 Рад на артикулацијама. 

 Остваривање техничког напредовања ученика. -  Савлађивање дела из литературе. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске до два предзнака, са тоничним квинтакордима, у различитим артикулацијама и 

лаганим четвртинама (у савладаном тонском опсегу).  

ЛИТЕРАТУРА 

 М. Мојс: Флаутиста почетник, 3–7 

 Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор 

 Г. Гариболди: Комплетна метода за флауту 

 Хрестоматијa I: Избор неколико комада уз клавирску пратњу.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

 вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине,  прилагођени узрасту ученика. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 
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 обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

1. Једна лествица, напамет; 

2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких тешкоћа); 

3. Једна  композиција по слободном избору, напамет. 

НАПОМЕНА 

Два обавезна јавна наступа и смотра на крају школске године, једнако као у првом 

разреду, не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.    

  

III РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Стабилизација тона друге октаве и поставка  дела треће октаве.  

 Започети са континуираним радом на тонским и техничким вежбама.  

-Упознати ученика са одоговарајућом припремом за јавни наступ, као и са низом 

композиција за извођење уз пратњу клавира одговарајућег садржаја и тежине.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске и молске до три предзнака, са тоничким квинтакордима, у обртајима, у савладаном 

тонском опсегу (две октаве),  у различитим артикулацијама, у обиму две октаве у 

четвртинама и осминама (напамет).  

ЛИТЕРАТУРА 

 М. Мојс: Флаутиста почетник 7–10 

 Хрестоматијa I: Избор неколико комада уз клавирску пратњу 

 Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор 

 Г. Гариболди: Прве вежбе (почетне) 

 Г. Ф. Телеман: Менует II из Свите у а-молу 

 Ј. Л. Дусек: Менует 

 П. Николић: Андантино 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

Техничке вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

 обавезна два јавна наступа током школске године. 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

172 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

 Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, у четвртинама и 

осминама, напамет; 

 Две етиде различитог карактера; 

 Једно дело уз пратњу клавира, напамет.
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II ЦИКЛУС  (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

7. Овладати целокупним регистром инструмента.  

8. Основно динамичко нијансирање.  

9. Вибрато.  

10. Рад на квалитету тона, и чистој интонацији. 

11. Рад на артикулацијама. 

12. Остваривање техничког напредовања ученика. -  Савлађивање дела из литературе. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске и молске до четири предзнака са тоничним квинтакордима, у обртајима, у 

различитим артикулацијама, у обиму две октаве, у осминама и лаганим шеснаестинама 

(напамет).  

ЛИТЕРАТУРА 

13. М. Мојс: Флаутиста почетник од 10 и даље  

14. М. Мојс: 24 мале етиде 

15. М. Мојс: Тонске вежбе 

16. Г. Гариболди: Мињон етиде, оп. 131 

17. Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор 

18. В. А. Моцарт: Арија Тамина из опере „Чаробна фрула” 

19. В. Поп: Арабела 

20. Вебер: Цигански капричо 

21. Г. Тихомиров: Мала корачница 

22. Е. Келер: Мазурка 

23. В. Поп: Шпанска игра 

24. М. Мојс: Сарабанда 

25. М. Мусоргски: Гопак 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
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3. Једна дурска и једна молска 

лествица са тоничним 

трозвуцима у осминама и 

шеснаестинама, напамет; 

4. Две етиде различитог 

карактера; 3. Једно дело уз 

пратњу клавира, напамет. 

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

5) Рад на квалитету тона и чистој интонацији. 

6) Рад на артикулацијама. 

7) Остваривање техничког напредовања ученика. -  Савлађивање дела из 

литературе. 

ЛЕСТВИЦЕ 

8) Дурске лествице до пет предзнака, са тоничним квинтакордом, у обртајима, у 

различитим артикулацијама, у осминама и лаганим шеснаестинама.  

9) Хроматика – поставка (напамет).  

10) Упознати ученика са начином свирања двоструког језика. Динамика. Вибрато.  

ЛИТЕРАТУРА 

11) М. Мојс: Тонске вежбе 

12) М. Мојс: 25 мелодијских етида 

13) Г. Гариболди: 20 малих етида, оп. 132 

14) Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор 

15) В. Поп: Шпанска серенада 

16) К. Дебиси: Мали црнац 

17) А. Томази: Мали корзикански пастир 

18) М. Јеличанин: Ноктурно и Скерцо 

19) Ј. Андерсен: Скерцино 

20) Моњушко: Преслица 

21) М. Пот: Сичилијана 

22) Ј. Донжон: Пан 

23) Л. Вајнер: Игра лисице 

24) Р. Валентајн: 12 соната – избор 
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ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

25) обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

6. Једна дурска и једна молска 

лествица са тоничним 

квинтакордима у осминама и 

лаганим шеснаестинама, напамет; 

7. Две етиде различитог карактера; 

3. Једно дело уз клавирску 

пратњу, напамет. 

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Упознати ученика са начином свирања двоструког и троструког језика.  

 Обновити све научене тоналитете са новим техничким захтевима.  

 Обрадити етиде у свим тоналитетима, које по својим захтевима омогућавају 
даљи развој    тонских и техничких могућности ученика. -  Наставити рад на 
тонским и техничким вежбама.  

ЛЕСТВИЦЕ 

 Дурске и молске лествице (сви тоналитети) са тоничним трозвуцима, 

доминантним и умањеним септакордима, у обртајима, у различитим 

артикулацијама, у обиму од две октаве у шеснаестинама.  

 Лествице свирати развијено.  

 Хроматика – развијање у различитим ритмичким покретима. - Напамет.  

ЛИТЕРАТУРА 

 М. Мојс: Тонске вежбе 

 Тафанел и Гобер: Техничке вежбе 

 Г. Гариболди: 20 распеваних етида, оп. 88 

 Љ. Димитријевић: Школа за флауту за IV разред - избор 

 К. В. Глук: Арија из опере „Орфеј” 

 Ф. Госек: Тамбурен 
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 Е. Песар: Андалузија 

 Е. Келер: Романса 

 Г. Форе: Сичилијана, оп. 78 

Б. Годар: Алегрето, оп. 116
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Ж. Демерсман: Венецијански карневал 

 М. Логар: Пасторала 

 Г. Ф. Хендл: Соната Еф-дур или ге-мол 

 Б. Марчело: Соната Бе-дур, или де-мол 

 Г. Ф. Телеман: Соната: Еф-дур 

 А. Вивалди: Концерт број 5 у Еф-дуру, оп. 10 

ОБАВЕЗАН МИНИМУМ ПРОГРАМА  

Техничке вежбе, етиде, комади и сонате сличног садржаја и тежине.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

 обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

 Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, доминантним и 

умањенима септакордима у шеснаестинама, хроматика, напамет; 

 Две етиде различитог карактера; 

 Једно дело за извођење уз пратњу клавира, напамет. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У настави флауте посебну пажњу треба усмерити на обликовање тона и његову 

правилну поставку кроз упознавање са основама технике дисања и правилну импостацију. 

Од самог почетка применити све елементе који се односе на правилно узимање ваздуха и 

његово рационално коришћење кроз одговарајуће обликовање усана. Посебну пажњу 

обратити на тонске вежбе у дужим нотним вредностима преко којих ученик треба током 

школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима флауте подједнако звучно и 

квалитетно. Упоредо са тонским радити и на техничким вежбама које почев од 

једноставнијих ка сложенијим, доприносе развоју свих техничких елемената владања 

инструментом. Посебну пажњу усмерити на свирање вежби у различитим артикулацијама. 

У току школовања обрадити све тоналитете како дурске тако и молске.  

У раду на етидама, без обзира на годину учења, увек и до краја инсистирати на 

потпуном овладавању сваким техничким и тонским захтевом који је садржан у нотном 

тексту. Упутити ученика на аналитичан приступ рада који се односи на тоналитет и 

евентуалне предзнаке у току саме вежбе, сложеније ритмичке, техничке и тонске елементе 

као и рад на појединим пасажима који захтевају посебну пажњу. Код ученика преко етида 

разноврсног садржаја и захтева развијати уредност у вежбању, поштовање сваке ноте и 

ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и агогичко нијансирање.  

У раду са комадима уз пратњу клавира, од самог почетка код ученика развијати 

осећање за интерпретацију која у себи садржи основне стилске карактеристике 

композиције и кроз правилно усмеравање омогућити ученику развијање његове 

способности да у пoтпуности изрази своју музикалност.  
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Неопходно је пажњу ученика усмерити на интонацију и чисто свирање које може 

омогућити само правилна поставка инструмента и правилна примена технике дисања. 

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД (2  

часа недељно, 70 годишње ) 

Припремним разредом су обухваћена деца млађег узраста. Група предшколског 

узраста има до 15 ученика.  

ЦИЉЕВИ 

- Развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности 

уопште. Музичко описмењавање и слушање музике. 

- Усвајање великог броја песама са текстом. 

- Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике. 

- Развијење смисла за импровизацију и способност активног слушања музичког 

садржаја.  

ЗАДАЦИ 

- Стицање спознаје да је пут од звука ка слици само обрнут процес од слике ка звуку.  

- Савладавање нотног писма, виолинског кључа, тактирања.  

- Развијање слуха и гласовног опсега, развијање музичке меморије.  

- Богаћење музичког фонда (дечје песме различитог карактера и садржаја и народне 

песме).  

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

- Дечје песме примереног садржаја и карактера са текстом - по слуху.  

- Народне песме. 

- Песме модели за тонове у Це-дуру.  

- Транспоновање мотива - „померање”.  

Слушање музике:  

- Дечје песме и инструментална литература.  

- Кретање уз слушање музике, корачање, тапшање, а уз свирање музике стицање 

навике за променом темпа.  

- Рад на импровизацији.  

РИТАМ 

Четвртина и осмина.  

Тактирање и бројање на два, три и четири.  

- Нотне вредности од целе до осмине ноте и паузе. - Препознавање дводела, 

тродела и четвородела.  
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На крају школске године ученици полажу пријемни испит за I циклус, односно за упис 

у I разред шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања, који 

обухвата следеће елементе: ритам; музичку меморију; слух; хармонски слух.  

ПРЕДЛОГ ЛИТЕРАТУРЕ: 

- Зорислава М. Васиљевић: Музички буквар, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

- Остала литература  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Примери се обрађују по слуху,  или из нотног текста, наравно, уз помоћ 

наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна 

област праћена је наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање појединачних 

и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких 

диктата.  

Кроз развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности 

уопште, уз музичко описмењавање и слушање музике, припремни разред упућује децу 

млађег узраста ка основном музичком образовању и васпитању. Развијајући слух, 

гласовни опсег и музичку меморију, деца  обогаћују сопствени музички фонд дечјих 

песама различитог карактера и садржаја, као и народне песме.  

Боравак овакве деце у музичкој школи у току припремног разреда, пружа им 

прилику и за боље упознавање са музичким инструментима, како би били у могућности 

да, када дође време за то, одаберу управо онај инструмент који им се допада и који им 

највише одговара. 

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ ( 

солфеђо, теорија музике ) 

СОЛФЕЂО 

ЦИЉ 

 Развијање музикалности и музичке писмености кроз прожимање васпитног и 

образовног процеса.
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ЗАДАЦИ 

 Развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења 

мелодијског, хармонског и полифоног тока). 

 Развој читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког 

мишљења. 

 Усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике са 

звуком кроз стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати). 

 Упознавање музичке литературе, интерпретације и основних елемената музичких 

стилова. 

 Осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности.   

I ЦИКЛУС  (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 

1. часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

 Це-дур, Ге-дур, Еф-дур: детаљна обрада, лествично и терцно кретање, скокови у 

све ступњеве, посебно скок у доминанту, вођицу, терцу тонике и субдоминанту.  

 Припрема тоналитета кроз дечије песмице са текстом.  

 Виолински и бас кључ.  

 Примери из литературе (за сваки тоналитет по 2 до 3 примера).  

 Припреме молских тоналитета, учење песмица са текстом (а, де и е-мол) и певање 

солмизацијом по слуху, без теоријског тумачења.  

 Дечје музичко стваралаштво – импровизација.  

 Звучна припрема мутација. 

 Певање двогласа бордунског типа. 

РИТАМ 

 Тактирање и бројање на 2, 3 и 4.  

 Врсте такта: 2/4, 3/4 и 4/4.  

 Нотне вредности: од целе до шеснаестине ноте и одговарајуће паузе.  

 Ритмичке фигуре: поделе јединице на два (све фигуре једноставнијег изгледа, 

синкопа и контртан) и четири (без пауза и лукова), узмах и предтакт, лукови 

корона.  

 Равномерно читање: виолински и бас кључ у једном и два линијска система, као и 

читање вертикално исписаних акорада.  

 Мануелно извођење ритмичких вежби.  

 Читање примера на на утврђеним позицијама солмизационих слогова уз обележен 

темпо и уз тактирање.  

Читање примера из градива инструменталне наставе.  
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ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

Усмени диктати: 

 Опажање појединачних тонова и мотива (клавир или глас наставника) и певање тих 

тонова солмизацијом.  

 Интонирање тонова (табулатор - нотна слика) солмизацијом.  

 Опажање метра у песмама са текстом.  

 Препознавање записаних ритмичких и мелодијских мотива.  

Писмени диктати: 

 Записивање појединачних или више тонова.  

 Записивање ритмичких или мелодијских мотива.  

 Записивање напамет научених песама и лакших мелодијских примера (у 

зависности од напредовања групе).  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

 Термини и појмови из мелодике и ритма без дефиниција, у оквиру садржаја 

програма.  

 Нотни и тонски систем, од велике до треће октаве, са вежбањем писања и читања.  

 Именовање тонова солмизацијом и абецедом, хроматски знаци, тетрахорд, 

лествица, имена интервала до октаве (представљени у линијском систему).  

 Лествице: Це, Ге, Еф, Де-дур и њихови тонични квинтакорди.  

 Основне ознаке темпа и карактера (Andante, Moderato, Vivo, Allegro) динамику (f, p, 

mf, mp, crescendo i decrescendo), фразирање (лук, обележан дах) и артикулацију 

(стакато, легато, тенуто).  

II РАЗРЕД 

1. часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

 Обнављање: утврђивање пређених тоналитета, Це, Ге и Еф-дур, примери из 

литературе и песме са текстом.  

 Поставка: а, де и е-мола. Тумачење све три врсте мола уз утврђивање скокова у све 

ступњеве.  

 Припрема: Де и Бе-дур – илустративни примери из литературе,. 

 Примери из литературе (градиво за II разред) и композиције са клавирском 

пратњом. - Певање двогласа бордунског типа и у паралелном кретању. 

РИТАМ 

Метричке врсте и ритмичке фигуре: јединица бројања четвртина, осмина и четвртина 

са тачком.  
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 Нови тактови 2/8, 3/8, 4/8 и 2/2 – и само дводелна подела и 6/8 припрема само 

основних фигура путем певања одговарајућих песама.  

 Даља обрада четвороделне поделе (ритмичка јединица – четвртина) и обнављање 

основних фигура (ритмичка јединица осмина), примена лукова, пауза, узмаха и 

предтакта.  

 Промена врсте такта у дечјим песмама са текстом.  

 Пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на ритмичкој јединици.  

 Начин извођења: равномерно и ритмичко читање, мануелна репродукција ритма, 

читање  одговарајућих инсерата из инструменталне литературе.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

 Опажање и интонирање тонова и мотива у обновљеним и новим тоналитетима.  

 Рад са табулатором. 

 Опажање и интонирање дурског и молског квинтакорда – интонирање свих 

дурских и молских квинтакорада на основним тоновима.  

 Опажање и интонирање мале и велике терце и чисте квинте са тенденцијом 

везивања за тоналитет.  

 Опажање дурског, молског и хармонског тетрахорда и њихово интонирање.  

 Увод у опажање апсолутних висина од а1-де2 и е1-а1, као сублимација доминантних 

тетрахорада а-мола и де-мола. 

 Препознавање ритмичких и мелодијских мотива (према градиву).  

 Записивање лакших мелодијских и ритмичких диктата.  

 Опажање метра песама са текстом и у примерима из литературе.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

 Утврђивање градива из I разреда усменим и писменим вежбама - интервали, 

тетрахорди и лествице.  

 Врсте интервала до квинте, дурски и молски квинтакорд на основним тоновима.  

 Принцип изградње дурских и молских лествица.  

 Доминантни тетрахорд у молу, усмене и писмене вежбе.  

 Проширивање знања из музичке терминологије и увођење једноставних 

дефиниција.  

III РАЗРЕД 

1. часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Обнављање: утврђивање обрађених тоналитета и скокова у тонове доминанте и 

субдоминанте, вођицу, терцу тонике и  II ступањ кроз инструктивне вежбе и примере 

из литературе.  
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 Композиције са клавирском пратњом, певање двогласа.  

 Импровизације.  

 Обрада: Бe-дур, гe-мол, Дe-дур, хa-мол и А-дур лествице.  

 Припрема: це-мол, Е-дур, еф- мол. Певање лествица, каденце, мелодијских мотива 

и једноставних примера у дуру и истоименом молу (Ге-дур и ге-мол, Це-дур и це- 

мол, Де-дур и де-мол и А-дур и а-мол).  

 Илустративни примери из литературе.  

 Техничке вежбе: певање хроматских скретница и пролазница уз хармонизацију 

наставника. 

 Транспоновање мотива кроз све пређене тоналитете. (Видети методско упутство). 

РИТАМ 

 Метричке врсте и ритмичке фигуре: 6/8 – све основне комбинације и примена 

лукова и пауза (без поделе тродела). Информативно поређење 2/4 са 6/8.  

 Обнављање и проширивање знања из дводелне и четвороделне поделе синкопа на 

две и на једној јединици, четвороделна подела осмине и половине као ритмичке 

јединице.  

 Триола.  

 Утврђивање пунктираног ритма.  

 Равномерно и ритмичко читање: равномерно повећање брзине читања уз обележен 

темпо. 

 Мануелна репродукција. 

 Умерен и умерено брзи темпо.  

 Ритмичко читање инсерата из одговарајуће инструменталне литературе.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

 Опажање и интонирање тонова и мотива из мелодике.  

 Препознавање и записивање ритмичких мотива, одређивање метра и записивање 

ритмичке окоснице.  

 Мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре по двотактима.  

 Интонирање доминантног септакорда у обрађеним тоналитетима са разрешењем у 

тонику.  

 Опажање апсолутних висина у првој и другој октави – усмено и писмено. 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

 Дурске лествице до четири предзнака, а молске до два и це-мол.  

 Квинтакорди на главним ступњевима у обрађеним тоналитетима.  

 Интервали - имена, врсте, звучност до октаве. Утврђивање дурских и молских 

квинтакорда на свим основним тоновима.  

ИСПИТНИ ПРОГРАМ
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 Писмени део: мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака;  

 Тест из теорије: лествице, тетрахорди, имена и врста интервала, дурски и молски 

квинтакорд;  

 Усмени део:  

1. мелодијска вежба (тоналитети пређени у I, II и III разреду);  

2. парлато- виолински и бас кључ. Пређено градиво из I, II и III разреда.  

II ЦИКЛУС  (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

23) Обнављање: тоналитети из претходних разреда са применом скокова, лаганих и 

брзих темпа, дужих музичких фраза.  

24) Вишегласни примери, композиције са клавирском пратњом и из литературе. 

25) Импровизација.  

26) Обрада: фис-мол, Eс-дур, це-мол, Е-дур, цис-мол, Aс-дур и еф-мол уз примену 

инструктивних вежби и примера из литературе.  

27) Обрада  хроматских скретница и пролазница, тонално стабилне алтерације  

РИТАМ 

28) Утврђивање градива трећег разреда кроз парлато и диктат.  

29) Нове мере и фигуре: 6/8 са простом деобом тродела, 6/4 без деобе.  

30) Синкопирани ритам у врстама парне дистрибуције.  

31) Двоструко пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на две ритмичке јединице. 

32) Сукобљавање триоле и пунктираних фигура на јединици бројања.  

33) Равномерно читање у два система и у једном са променама кључа.  

34) Ритмичко читање етида и примера из литературе са применом свих темпа.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

35) Опажање и интонирање лествичних тонова и мотива из мелодике и њихово 

записивање. 

36) Опажање и записивање апсолутних висина у првој, другој и малој октави.  

37) Опажање доминантног септакорда и умањеног.  

38) Опажање и интонирање консонантних квинтакорада и њихових обртаја као и 

опажање и интонирање штимова.  

39) Ритмички и мелодијски диктат у оквиру градива.  
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ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Утврђивање обртаја интервала до октаве.  

40) Обрада молских лествица до четири предзнака.  

41) Поставка лествичних квинтакорада у природном, хармонском и мелодијском молу.  

42) Утврђивање лествичних квинтакорада у дурској лествици.  

43) Мали дурски септакорд на доминанти у дуру и молу, а умањени септакорд у молу 

са разрешањем све у обрађеним тоналитетима.  

V РАЗРЕД (2  часа недељно, 70 

часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  

МЕЛОДИКА 

44) Обнављање: утврђивање тоналитета од два до четири предзнака, мелодијске вежбе 

и примери из литературе.  

45) Вишегласно певање и композиције са клавирском пратњом.  

46) Информативно: модулације у доминантне дурске тоналитете и паралелни мол, 

почетни тоналитет са једним предзнаком: Це-Ге-Це-дур, Еф-Це-Еф-дур, а-це-а-мол.  

47) Нове лествице: Ха-дур, Дес-дур и бе-мол.  

48) Певање мелодијских примера у дуру и истоименом молу (мутација).  

49) Певање народних песама са текстом у основним мерама и народним ритмовима.  

50) Транспоновање мотива.  

51) Рад са табулатором приликом поставке нових тоналитета. 

РИТАМ 

52) Метричке врсте и ритмичке фигуре: сложенија подела тродела у тактовима 6/8 и 

9/8 са луковима и паузама.  

53) Пунктиране фигуре троделних ритмова (сићилијана и тирана). Упоређивање 6/4 са 

3/2.  

54) Утврђивање триоле, узмаха и предтакта.  

55) Поставка триоле на половини ритмичке јединице.  

56) Народни ритам 5/8, 7/8 и 9/8 са једним троделом.  

57) Равномерно и ритмичко читање.  

58) Мануелна репродукција приликом обраде нових ритмичких врста и фигура. 

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ  

59) Опажање појединачних тонова мотива и штимова у свим тоналитетима.  

60) Опажање и интонирање умањеног и прекомерног квинтакорда са разрешењем и 

везивањем за тоналитет.  

61) Опажање интонирање прекомерне и умањене квинте са разрешењем.  

62) Интонирање доминантног септакорда и умањеног септакорда.  



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

 

186 

63) Ритмички и мелодијски диктати из градива ритма мелодике.  

64) Опажање и записивање апсолутних висина у различитим регистрима. 

65) Све лествице и лествични квинтакорди.  

66) Каденце дура и све врсте мола. - Поставка мол-дура.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

67) Утврђивање и проширивање знања обртај консонантних квинтакорада, а поставка 

умањеног и прекомерног квинтакорда.  

68) Доминантни септакорд и обртаји. - Термини и орнаментика.  

VI РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  

МЕЛОДИКА 

69) Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета.  

70) Обрада: Фис-дур, Гес-дур и ес-мол.  

71) Певање лествичних квинтакорда, штимова и каденци свих тоналитета до седам 

предзнака.  

72) Хроматске скретнице и пролазнице, мутације у мелодијским примерима 

(дијатонска модулација и даље информативно).  

73) Вишегласни примери и канони, композиције са клавирском пратњом.  

74) Импровизација.  

75) Певање српских народних песама.  

РИТАМ 

76) Ритмичко читање етида инструменталног типа из градива VI разреда.  

77) Примена промене кључа или два система.  

78) Мануелно извођење ритма поставка дуоле.  

79) Ново градиво: народни ритмови 8/8 уз обнављање 5/8, 7/8 и 9/8 ( упознавање са 

народним ритмовима  10/8, 11/8, 12/8). 

80) Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16.  

81) Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом темпу.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

82) Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива од првог разреда.  

83) Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са обртајима.  

84) Опажање и интонирање малог дурског септакорда са обртајима и умањеног 

септакорда са разрешењем.  

85) Опажање и интонирање повезати за тоналитет.  
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86) Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање низова. 

87) Ритмички и мелодијски диктат. 
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ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Писмени део: -диктат до четири предзнака. 

2. Усмени део:  

88) мелодијска вежба- тоналитети до четири предзнака (скретнице, пролазнице и 

мутација); 

89) парлато- промена кључа, виолински и бас, са свим ритмичким фигурама.  

ПРЕДЛОГ ЛИТЕРАТУРЕ: 

90) В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за први разред шестогодишње основне 

музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

91) В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за други разред шестогодишње основне 

музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

92) А. Јовић-Милетић и З. Николић: Солфеђо за трећи разред шестогодишње основне 

музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

93) А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић: Солфеђо за четврти разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

94) А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић, З. Николић: Солфеђо за пети разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

95) В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за шести разред шестогодишње основне 

музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

96) З. М. Васиљевић: Солфеђо-ритам, I - VI, Нота, Књажевац. 

97) Б. Поповић: Солфеђо I - VI, Удружење музичких и балетских педагога Србије 

98) В. Јовановић: Солфеђо I - VI 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа 

с нотом сликом, како за област мелодике тако и за област ритма. Овим се наставним 

смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 

по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 

мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 

увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 

метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 

(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица).  

Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, 

наравно, уз помоћ наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака 

нова наставна област праћена је наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање 

појединачних и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-

ритмичких диктата.  

Остале дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом, уско се повезују са 

наставним градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње 

испите, шестогодишњег, четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и 
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задатке не пише предметни наставник већ су истоветне за све ученике и задаје их актив 

наставника солфеђа. 

  

РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ГРАДИВА 

Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје, треба 

предвидети време за обнављање већ постављених методских јединица, као и њихово даље 

разрађивање. После одређења када ће се припремати и поставити један тоналитет треба 

имати у виду то да се у последња два месеца школске године не постављају нове лествице. 

То исто важи и за ритмичке поставке јер је и за мелодику и за ритам потребно одређено 

време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима (више 

скокова, тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и и нструменталне 

литературе из градива тог разреда, писмени диктати, певање примера са листа) – а ради 

припремања ученика за што самосталније извођење и опажање музичког тока.  

Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма треба 

користити певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице у питању, 

треба користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Ново градиво увек прати – 

после поставке – рад на препознавању, као најелементарнијем виду учења. Писмени 

диктати и певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим часовима, 

као и приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се 

гарантује постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким дисциплинама 

у школама општег образовања.  

ОПАЖАЊЕ – ИНТОНИРАЊЕ – ДИКТАТИ 

Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. 

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у 

једној до две октаве(мала и прва октава). Постепено се брзина свираних тонова повећава и 

шири обим (до три октаве), с тим да се идентификовани тонови певају солмизацијом када 

се изводе у гласовном регистру, а изговарају или записују када се примењује већи обим. 

Овоме треба додати препознавање интервала, односно препознавање два симулативно 

одсвирана тона, која ученици најпре препознају певањем, а потом утврђују који је 

интервал (у зависности од програма одређеног разреда).  

Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, 

нарочито непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем 

диктираног мотива ученици развијају меморију, а она се даље усвршава техником рада на 

самодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера са табле и 

његовог записивања после брисања).  

Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим 

када се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако више 

везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више везивати 

за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелодици. Интонирање и опажање 

акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. Као 

допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих тонова, али увек са 

именовањем тонова.  
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Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. 

Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и 

преписивање вежби из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо читање и, 

нарочито, правилну ортографију.  

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој 

појави мелодијско-ритмичких диктата.  

Опажање апсолутних висина, област која је, као нова, уведена приликом 

конципирања претходних Наставних планова и програма, планирана је да се ради од  II 

разреда. Дакле, ради се на опажању свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и 

демола, с тим да се опажени тонови не певају већ се изговарају абецедом или записују. 

Даљи развој се преноси у средњу школу с тенденцијом убрзавања диктирања, али са 

обавезном паузом између сваке тонске висине. Овиме се убрзава рад на мелодици и 

диктатима.  

МЕЛОДИКА 

Новину представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема тоналитета, 

у почетним разредима, изводи се учењем песмама по слуху, прво са текстом, а потом 

солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по узору 

на многе стране школе), приказивањем и теоријским тумачењем лествице.  

Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним 

изговором у секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, препознавањем 

мотива, певањем инструктивних вежби и лакших примера из литературе и савлађивањем 

једног канона. Опажање тонова и касније интервала и акорада из каденци, певање тежих 

примера из литературе и двогласних примера одвија се у облику обнављања тоналитета 

обично следеће године. Тада се утврђују тежи скокови. Ова фаза обраде тоналитета 

праћена је писаним диктатима, док је претходна базирана на усменим диктатима, од 

писмених је тражено записивање само појединачних тонова и више тонова.  

У старијим разредима, када ученици имају довољно усвојене функционалне односе, 

односно стабилне ступњеве, припрема и поставка следе непосредно једна иза друге. Оне 

лествице које имају велики број предзнака савлађују се теоријски или упоређивањем и 

изводе се певањем лествица и каденце и илуструју примером из литературе (Цис-дур на 

пример).  

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и 

метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих 

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља 

звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу 

поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење кратких 

ритмичких мотива са новим градивом, мануелно извођење, учење ритмичких примера без 

тонских висина, савлађивање ритмичких етида – парлато уз помоћ наставника ради 

правилног акцентовања, испитивање наученог градива, самостално извођење нових 

задатака са сличним садржајем, писмени диктати и читање примера из вокалне и 

инструменталне литературе.  

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање 

ритмичких окосница наших народних песама и игара.  
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Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у 

једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним 

читањем ученици савлађују континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом а 

тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају (без враћања код учињене 

грешке).  

Домаћи задатак треба да садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, 

утврђивање научених ритмичких етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро 

научених примера за поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери из 

литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на часу.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

ЦИЉ 

Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање теоријске 

наставе са солфеђом и наставом инструмента, односно певања. 

ЗАДАЦИ 

3) Упознавање музичких појмова и појава. 

4) Владање законитости теорије музике. 

5) Остваривање функционалних задатака - стицање брзине у схватању 

тонских односа    (лествице, интервали и акорди). 

6) Владање музичком ортографијом. 

VI РАЗРЕД 

(1  час недељно, 35 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

7) Појмови и дефиниције. 

8) Постављање и упоређивање лествица. 

9) Тоналитети. 

10) Обрада интервала. 

11) Постављање акорада. 

12) Многостраност тонова. - Орнаменти. 

ГРАДИВО 

13) Утврђивање појмова и термина обрађених у претходним разредима, 

њихово дефинисање и систематизација (линијски систем, кључеви, тон и 

његове особине, метар и метричке ознаке, односно врсте такта, интервал, акорд-

трозвук и четворозвук, тетрахорд, лествица, тоналитет). 

14) Ново градиво: музичка фраза, фразирање, агогика, артикулација, 

динамика, темпо с одговарајућим италијанским називима. 

15) Лествице: теоријско обнављање свих дијатонских лествица, 

упоређивање истоимених и паралелних тоналитета, упоређивањем лествица 
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удаљених за хроматски полистепен (Де-дес, Це-цис) и енхармонских лествица 

(Дес-Цис, Гес-Фис, Бе-Аис). 

16) Поставка мол-дура. 

17) Лествични квинтакорди. 

18) Интервали: интервали до октаве и њихови обртаји. 

19) Сложени интервали. 

20) Хроматске промене интервала и њихова разрешења (умањени и 

прекомерни инетрвали). 

21) Карактеристични лествични интервали. 

22) Трозвуци и четворозвуци: обнављање консонантних квинтакорада и 

њихових обртаја и поставка умањеног и прекомерног квинтакорда. Основни 

облик и обртаји МD7везати у тоналитету за доминанту. Умањени, полуумањени 

и мали молски септакорд на одговарајућим ступњевима у тоналитету. Поставка 

септакорада у основној дурској и молској лествици. 

23) Многостраност тонова и дурског квинтакорда. 

24) Ортографија и орнаментика: вежбе правилног писања. Основни 

украси и фигуре. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

- Писмени део: интервали, лествице, акорди и ортографија. 

- Усмени део:  

-  интервали и акорди и њихови обртаји; многостраност тонова и дурског квинтакорда; 

- познавање термина  и дефиниција; познавање свих ознака које прате нотни текст.   

ЛИТЕРАТУРА 

И. Дробни и З. М. Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

М. Тајчевић: Основе теорије музике 

Д. Деспић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Теорија музике је посебан предмет у завршном разреду шестогодишње школе. Од 

првог до петог разреда шестогодишње школе теорија музике прати сваку поставку и 

обраду методске јединице, како у мелодици и ритму, тако и у интонирању, опажању и 

диктатима.  

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 

домаћих задатака – преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 

нотних записа, по диктату наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и 

бас кључу (обележавање нотних трајања и пауза, врсте такта). Редослед нотних тонова, 

изговор солмизацијом и абецедом успешно је савладан када ученици нижу све тонове 

узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 

октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 
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предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 

ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 

разредима ће то бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 

развоја схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен, 

полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и 

друго, требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и 

одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорда од било ког основног тона и 

проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем распореда 

целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску изградњу свих 

дијатонских лествица.  

Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати 

горњи (доминантни) тетрахорд Це-дурa додавањем навише тетрахорда са полустепеном на 

крају низа, добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише), и супротан смер – од 

тоничног тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са истим распоредом 

целих степена и полустепена добијамо Еф-дур (квинтни круг наниже). Хроматске промене 

основних тонова догађају се у смеру кретања – код лествица са повисилицама у горњем 

тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у доњем тетрахорду (субдоминанта).  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 

Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција 

(ТSD-D)  у почетном разреду обрађивати каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста 

молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговором. Изговарањем 

свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице улази се у област хроматике. 

Промену у хармонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 

мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња 

повисилица – вођица) и снизилица (претпоследња снизилица – име тоналитета). У 

каснијим разредима упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне 

лествице, лествице удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  

Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 

кључа, исписивање лествичног низа са предзнацима испред нота, препознавање лествице 

на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 

проналажење једног тетрахорда у више лествица, и друго.  

1.2. ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

(контрабас, ренесансна- мала харфа, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, 

тромбон, туба и удараљке) 

ГУДАЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

КОНТРАБАС 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  
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ЗАДАЦИ 

Развијање љубави према музици и инструменту. 

Формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање основних елемената 

музичке писмености. 

Овладавање основном техником свирања инструмента. 

Оспособљавање за самостално бављење инструментом. 

Развијање извођачке и стваралачке способности. 

Стицање позитивног односа према музици.  

Активно учествовање у музичком животу своје средине као музичар аматер.  

Пасивно учествовање у музичком животу своје средине као део музички образоване публике. 

Уочавање и препознавање ознака и термина битних за читање и извођење дела. 

Правилно држање инструмента.  

Правилно држање и употреба гудала.  

Коришћење основних потеза гудалом.  

Правилно постављена лева рука и коришћење одређене позиције.  

Извођење техничке вежбе за десну руку (расподела, притисак и брзина кретања гудала).  

Извоћење техничке и интонативне вежбе за леву руку.  

Извођење ритмичке вежбе.  

Извођење композиција различитог карактера.  

Активно учествовање на интерним и јавним часовима.  

Примењивање креативност у интерпретацији у складу са сопственим музичким, 

емоционалним и интелектуалним способностима. 

Препознавање различитости и поређење сопственoг свирања са интерпретацијом других.  

Свирање ритмички и интонативно тачно.  

Свирање квалитетним тоном.   

Упознавање основних делова инструмента.  

Упознавање основних правила о заштити и одржавању инструмента.  

Поставка десне руке и вежбе хоризонталних и вертикалних физичких покрета (надлактице, 

подлактице, шаке из зглоба и прстију).  

Упознавање нотног писма, ознака и музичких термина.  

Вежбе вођења гудала на празним жицама (са различитом расподелом, различитом брзином 

кретања и разноврстним штрихом).  

Ритмичке вежбе на празним жицама (гудалом и пицикато).  

Вежбе вођења гудала са жице на жицу као и прескакање једне жице.  

Вежбе вођења гудала на празним жицама са употребом динамике и променом притиска.  

Вежбе вођења гудала на празним жицама са померањем звучне тачке и добијањем тона 

различите резонанце и боје.  

Увежбавање основних потеза гудалом (деташе, портато, легато, мартеле, стакато).  

Поставка леве руке и интонативне вежбе у првој позицији.  

Вежбе за развијање мускулатуре.  

Техничке вежбе за корелацију и кординацију покрета леве и десне руке.  

Техничке вежбе са различитом расподелом гудала у првој позицији.  

Ритмичке вежбе у првој позицији.  

Свирање дурских и молских лествица са трозвуцима у првој позицији.  

Поставка леве руке и интонативне вежбе у другој позицији.  
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Вежбе за промену позиције.  

Свирање дурских и молских лествица кроз прву и другу позицију (са трозвуцима).  

Вежбе кроз прву и другу позицију различитих техничких захтева.  

Поставка леве руке и интонативне вежбе у трећој позицији.  

Свирање дурских и молских лествица кроз три позиције (са трозвуцима).  

Вежбе за вибрато.  

Вежбе кроз три позиције различитих ритмичких и техничких захтева леве и десне руке.  

Поставка леве руке и интонативне вежбе у четвртој позицији.  

Вежбе за промену позиције (све четири позиције).  

Свирање дурских и молских лествица у једној октави кроз све четири позиције.  

Кратке мелодијске вежбе за увежбавање артикулације и динамике.  

Техничке вежбе кроз четири позиције, различитих ритмичких и техничких захтева леве и 

десне руке.  

Поставка леве руке и интонативне вежбе у петој позицији.  

Свирање дурских и молских лествица у једној октави кроз пет позиција.  

Свирање вежби са флажолетним тоновима и штимовање инструмента помоћу њих.  

Свирање хроматских лествица.  

Свирање разложених трозвука и четворозвука кроз пет позиција.  

Свирање малих етида (са клавирском пратњом и без ње).  

Свирање малих комада и композиција са клавирском пратњом.  

I ЦИКЛУС  (I и II разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Основна поставка десне и леве руке. 

Упознавање и овладавање основном техником свирања контрабаса кроз I, II, и III позицију.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Свирати на више начина различитом расподелом гудала и тоничним трозвуцима а-мол 

(природни); Еф-дур; Ге-дур; А-дур; Е-дур; Бе-дур; Це-дур; це-мол.  

ЛИТЕРАТУРА 

Школе за контрабас по избору: Монтаг, Просеник, Симандла, Штрајхер и друге. - Лаке 

композиције са клавиром (по избору).  

Техничке етиде (по избору) – одговарајуће тежине (Раков, Кмент, Слама, Били, Ли и 

друге).  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири лествице; 
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I позиција; 

две техничке етиде по избору; 

два комада са клавиром по избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

Једна лествица; 

Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева); 

Један комад по избору са клавирском пратњом.  

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 

Наставак развијања стеченог знања.  

Разрада IV и V позиције. 

Одговарајућа припрема за испит.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Све лествице кроз једну октаву закључно са Де-дуром.  

Свирати на више начина различитом расподелом гудала и тонични трозвук у свим обртајима. 

ЛИТЕРАТУРА 

Школе за контрабас по избору: Монтаг, Просеник, Симандла, Штрајхер и др.   

Техничке етиде (по избору) – одговарајуће тежине. - Лаке композиције са клавиром (по 

избору).  
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ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири лествице (Це-дур; Дес- дур; Де-дур; де-мол); 
до IV позиције (Дес- дур); - четири техничке етиде по избору; - четири комада са 

клавиром по избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна лествица са начинима и трозвуком (кроз IV или V позиција); 

Две етиде; 

Један комад по избору са клавирском пратњом.  

ЦИКЛУС  (III и IV разред) 

РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Даље развијање техничких и музичких способности ученика. 

Обрада вибрата. 

Разрада позиција закључно са VIII позицијом.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Ес-дур; Е-дур; е-мол; Еф-дур; еф- мол. 

Све лествице свирати кроз две октаве (осим Ес-дура) на више начина различитом расподелом 

гудала и са тоничним трозвуком у свим обртајима. 

ЛИТЕРАТУРА 

Школе за контрабас по избору: Монтаг, Просеник, Симандла, Штрајхер и друге.  

Техничке етиде (по избору) – одговарајуће тежине. - Композиције са клавиром (по избору).  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири лествице (Ес- дур; Е-дур; Еф-дур); 
до VII позиције (E- дур); - шест техничких етида по избору; - четири комада са клавиром 

по избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

198 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна лествица са начинима и трозвуком (кроз VII или VIII позиција); 

Две етиде; 

Један комад по избору са клавирском пратњом. Испитни програм се изводи напамет. 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Комплетна разрада позиција до палчеве позиције. 

Обрада различитих потеза гудала.  

Разрада главних орнамената (предудар, мордент, пралтрилер, групето, трилер).  

ЛЕСТВИЦЕ 

Све лествице кроз две октаве (закључно са Ге-дуром) на више начина и тонични трозвук.  

ЛИТЕРАТУРА 

Школе за контрабас по избору: Монтаг, Просеник, Симандла, Штрајхер и друге.  

Техничке етиде (по избору) – одговарајуће тежине.  

Композиције са клавиром (по избору). 

  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири лествице (Еф-дур; еф-мол; Ге-дур; ге-мол); 
до VIII позиције (Eф-дур); - шест техничких етида по избору; - четири комада са клавиром 

по избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

1. Једна лествица и трозвук (кроз две октаве); 2.

 Две етиде (једна обавезна са клавирском 

пратњом); 

3. Један комад по избору са клавирском пратњом. 

Испитни програм се изводи напамет. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Препоручена литература није обавезујућа, нити је исцрпна и предлаже се као подсетник у 

којем се могу пронаћи упоришта за самосталну креацију у свакодневној школској пракси 

и као подстицај за даљи развој професионалних идеја и поступака.  

М. Просеник: Школа за контрабас I и II свеска - Л. Штрајхер: Мој начин свирања 

контрабаса, I–IV.  

Л. Монтаг: Школа за контрабас  

Ф.Симнадл: Школа за контрабас  

Л. Раков: Школа за контрабас  

К. Трунпф: Лаки комади за контрабас и клавир.  

Хрестоматија за контрабас I свеска (са клавирском пратњом).  

Ј. Новосел: Етиде за контрабас.  

Б. Лаловић: Дванаест малих етида (са клавирском пратњом).  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставник мора да зна да је сваки ученик посебна индивидуа са сопственим 

карактеристичним физичким и менталним саставом, па према томе и његово подучавање 

не сме се свести на строга правила већ на збир генералних принципа који су довољно 

широки и прилагодљиви сваком ученику – појединцу.  

У почетном обучавању свирања на контрабасу посебну пажњу треба посветити 

држању инструмента које мора бити потпуно природно. Када је реч о десној руци, 

обратити пажњу да се без обзира на стил држања гудала природно функционисање 

прстију, зглоба и шаке морају уклопити и бити у природној равнотежи.  

У поставци леве руке уочити честе сметње као што су слаби прсти, лабави зглобови 

и слично, а затим радити на њиховом отклањању. Подучавање и избор методски 

организованог материјала који се користи треба прилагодити индивидуалним потребама 

ученика.  

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ( обоа, кларинет, саксофон, 

фагот, хорна, труба, тромбон, туба ) 

ОБОА 

ЦИЉ
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Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

Развијање љубави према музици и инструменту. 

Развијање радних навика. 

Оспособљавање за самостално вежбање. 

Савладавање технике свирања. 

Овладавање музичком писменошћу. 

Припрема за квалитетан наступ ученика. 

Оспособљавање за свирање напамет. 

Упознавање са деловима инструмента: склапање и одржавање. 

Савладавање технике дисања. 

Правилно држање инструмента, издржавање тонова. 

Правилна поставка писка. 

Развој способности контроле тона у декрешенду. 

Усаглашавање рада језика и прстију. 

Упознавање са терминима и појмовима из мелодике и ритма. 

Оспособљавање за јавни наступ. 

Развој осеђања за вредност сопственог индивидуалног приступа интерпретацији. 

I ЦИКЛУС  (I и II разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Програм који се препоручује у зависности од узраста детета и његовог психо-физичког стања, 

као и заинтересованости за вежбање инструмента.  

Вежбе дугих тонова и интервала од тона мало бе до ге2 у осминама.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске до два, молске до једног предзнака, са тоничним трозвуком, у лаганим четвртинама, 

напамет.  

Хроматска лествица од мало бе до ге2  у четвртинама, напамет.  

ЛИТЕРАТУРА 

Љ. Петрушевски: Етиде, свеска број 1 

Пушечников: Азбука за обоу 

В. А. Мозарт: Валцер 
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Г. Ф. Хендл: Марш 

Други комади сличне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

три дурске лествице; - двадесет етида Пушечникова; - два комада уз клавирску пратњу. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

Једна лествица; 

Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева); 3 . Једна 

композиција, по слободном избору, напамет. 

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 

Вежбање дугих тонова и интервала од малог бе до це3.  

Упознавање са шеснаестинама и њиховим комбинацијама и рад са триолама и синкопама.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске до четири, молске до два предзнака, са тоничним трозвуком.  

Скале свирати у различитим артикулацијама, у осминама.  

Хроматске лествице од малог бе до це3 у осминама напамет.  
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ЛИТЕРАТУРА 

Ниман: Етиде, свеска 1 

Ј. Хајдн: Менует Еф-дур 

В. А. Моцарт: Менует Ге-дур 

Други комади сличне тежине 

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

дурске лествице до пет предзнака; - двадесет етида Нимана; - три комада са клавиром.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, у умереним четвртинама, 

напамет; 

Две етиде различитог карактера; 

Један комад за извођење уз пратњу клавира, напамет. 

ЦИКЛУС  (III и IV разред) 

РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Упознавање ученика са прављењем и дотеривањем пискова.  

Вежбање дугих тонова и интервала од малог бе до ес3. - Вежбање техничких вежби за 

извођење трилера.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске до шест и молске до четири предзнака, у лаганим шеснаестинама.  

Хроматска лествица од малог бе до ес3 у различитим артикулацијама, у лаганим 

шеснаестинама, напамет.  

ЛИТЕРАТУРА 

Ниман: Етиде, свеска 2 

Фишер: Менует и Ригодон
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Р. Шуман: Мелодија 

Други комади сличне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

све дурске лествице са доминантним септакордом и молске до четири предзнака и умањеним 

септакордом;  

осамнаест етида из Ниманове друге свеске; - четири комада са клавиром.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна дурска и једна молска лествица са 

тоничним квинтакордом у свим обртајима, 

напамет; 

Две етиде различитог карактера; 3. Један 

комад уз пратњу клавира, напамет. 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Оспособљавати ученике за дотеривање и прављење пискова.  

Вежбање дугих тонова и интервала од малог бе до еф3.  

Упознавање ученика са тридесетдвојкама и рад са синкопама у различитим комбинацијама.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Све дурске и молске лествице са тоничним трозвуцима у лаганим шеснаестинама, напамет.  

Доминантни и умањени септакорди.  

ЛИТЕРАТУРА 

Х. Брод: Етиде, I део 
Г. Ф. Хендл: Арија и Рондо - Ђ. Б. Перголези: Сичилијана - Други комади сличне 

тежине. 
  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 
све дурске лествице са доминантним и умањеним септакордом; - петнаест етида из Бродове 

прве свеске; - пет комада са клавиром.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 
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обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна дурска и једна молска лествица са тоничним квинтакордима, доминантним или 

умањеним септакордима, напамет; 

Две етиде различитог карактера; 

Један комад за извођење уз пратњу клавира, напамет. 

КЛАРИНЕТ 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

Развијање љубави и интересовања ученика према: музици, инструменту, књизи. 

Развијање радних навика код ученика. 

Формирање музичких критеријума. 

Развијање љубави према музици. 

Развијање љубави према свом инструменту. 

Развој навике слушања музике. 

Развој навике активног скупљања нотног материјала. 

Стварање сопствене фонотеке. 

Развој навике редовног посећивања концерата. 

Стицање основних предзнања о квалитетној музици. 

Оспособљеност за правилно вежбање. 

Развој способности самосталног вежбања. 

Наступање. 

Брзо и квалитетно напредовање. 

I ЦИКЛУС  (I и II разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Упознати ученике са карактеристикама, деловима и одржавањем кларинета.  

Обратити пажњу на припрему усника и трске за свирање као и њихово одржавање.  

Формирање амбажуре.  

Поставка технике дисања.  

Рад језика.  

Вежбање дугих тонова и интервала од e мало до ге1.  

Упознавање вредности целе ноте, половине, четвртине и осмине. 
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ЛЕСТВИЦЕ 

Научити дурске и молске лествице до два предзнака са тоничним трозвуком.  

Ге-дур и Еф-дур свирати кроз две октаве.  

Скале свирати у лаганим четвртинама, напамет.  

ЕТИДЕ 

Бруно Брун: Школа за кларинет, (Просвета, Београд), прва половина I свеске и/или нека друга 

школа адекватне тежине.  

КОМАДИ ИЗ ЗБИРКИ 

Бруно Брун : Избор малих комада (Просвета, Београд)  

Храшовец : Млади кларинетист, I свеска,  

Мали комади, (Шот, 4715),  

Музика за кларинет (Музика, Будимпешта, З. 6851) и/или други комади адекватне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

две лествице;  

петнаест етида; 

једна композиција по слободном избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА (на крају школске године) 

Једна дурска и једна молска лествица са 

тоничним трозвуком, напамет; 

Две етиде различитог карактера; 3. Комад уз 

пратњу клавира, напамет. 

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. 
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II РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Вежбање дугих тонова и интервала од e мало до це3. 

Упознавање са шеснаестинама.  

Упознавање и рад са ритмичким фигурама: триолом и синкопом.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске и молске лествице до три предзнака са тоничним трозвуком.  

ЕТИДЕ 

Бруно Брун: Школа за кларинет, (Просвета, Београд) друга половина I свеске и/или нека 

друга школа адекватне тежине.  

КОМАДИ ИЗ ЗБИРКИ 

Бруно Брун : Избор малих комада (Просвета, Београд)  
Храшовец : Млади кларинетист, II свеска - Музика за кларинет (Музика, Будимпешта, З. 

6851) и/или други комади адекватне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири дурске и две молске лествице;  

двадесет етида;  

две композиције по слободном избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бруно Брун: Школа за кларинет, I свеска 

Радивој Лазић: Учим кларинет I и део II свеске 

Бруно Брун: Мали комади 

Р. Лазић и В. Перичић: Распевани кларинет I, Ведри дани у музичкој школи, Лаки 

кларинетски дуети I 

Милош Герић: Избор малих комада 

Мали комади, (Шот, 4715) 

Музика за кларинет (Музика, Будимпешта, З. 6851) 

Страна литература адекватне тежине по избору наставника. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
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Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком, напамет; 

Две етиде различитог карактера; 

Комад уз пратњу клавира, напамет. 

ЦИКЛУС  (III и IV разред) 

РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Вежбање дугих тонова и интервала од e мало до е3. - Даљи рад на развоју технике. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске и молске лествице до четири предзнака са тоничним трозвуком, доминантним и 

умањеним септакордима.  

Хроматска лествица од e мало до цe3. 

ЕТИДЕ 

Бруно Брун: Школа за кларинет (Просвета, Београд), II свеска и/или нека друга школа 

адекватне тежине.  

КОМАДИ ИЗ ЗБИРКИ 

Бруно Брун : Избор малих комада (Просвета, Београд) и/или други комади адекватне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

десет лествица;  

двадесетпет етида; 

три композиције по слободном избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком, доминантним и умањеним 

септакордима, напамет; 

Две етиде различитог карактера; 

Комад уз пратњу клавира, напамет. 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 годишње ) 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Вежбање дугих тонова и интервала од e мало до ге3. - Даљи рад на развоју технике. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Све дурске и молске лествице са тоничним трозвуком, доминантним и умањеним 

септакордом.  

E-дур, Eф-дур, Ге-дур и Фис-дур свирати кроз три октаве. - Хорматска лествица од e мало до 

ге3.  

ЕТИДЕ 

Бруно Брун: Школа за кларинет (Просвета, Београд), III свеска и/или нека друга школа 

адекватне тежине.  

КОМАДИ ИЗ ЗБИРКИ 

Бруно Брун: Избор малих комада (Просвета, Београд),  

Ј. Ланселот и А. Класенс: Класични кларинет (М. Комбре, Париз, свеске Цe и Де) и/или други 

комади адекватне тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

шест дурских и шест молских лествица;  

тридесет етида; 

пет композиција по слободном избору. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна дурска и једна молска лествица са тоничним трозвуком, доминантним и умањеним 

септакордом, напамет; 

Две етиде различитог карактера; 

Комад уз пратњу клавира, напамет. 

ТРУБА 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

209 

Постављање оптималне и стабилне основе за успешан и нелимитиран развој 

потенцијалног репродуктивног уметника, при чему перспектива развоја и уметнички 

домети не смеју зависити од случајности спонтане поставке дувања. У том циљу је 

неопходно у I разреду веома полако, педантно и темељито овладавати сваким појединим 

елементом основа технике дувања, као и базичним елементима оптималне координације 

интелектуалног, емоционалног, физиолошког и физичког аспекта свирања на дувачком 

инструменту.  

Овладавање основама функционално оптималне и здравствено безбедне технике дисања.  

Формирање волумена дисајних путева.  

Формирање оптималне амбажуре.  

Оптимална импостација усника.  

Овладавање оптималним држањем инструмента.  

Оптимална импостација дувања на инструменту.  

Постављање основа за оптималну координацију интелектуалног, емоционалног, 

физиолошког и физичког аспекта свирања на дувачком инструменту: 

стабилност; 

релаксација; 

смиреност; 

ефикасност; 

вертикала тела; 

флексибилност става; 

стабилна, релаксирана, мирна и ефикасна позиција за држање инструмента.  

I ЦИКЛУС  (I и II разред) 

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Овладавање основама вештине дисања. 

Формирање амбажуре и атака. 

Импостација усника. 

Импостација инструмента. 

Постављање тонова.  

Почетак свирања из нота. 

ОВЛАДАВАЊЕ ОСНОВАМА ВЕШТИНЕ ДИСАЊА 

Активација и јачање стражњег дела плућа из седећег става: 

a) форсираним претклоном са пуним плућима; 

б)   дисањем у форсираном претклону. 

Дијафрагматско дисање стражњим делом плућа у позицији лежања на стомаку. 

Активација дијафрагме гласним бројањем у позицији лежања на стомаку. 

Свесно овладавање дијафрагмом .Формирање дугог, стабилног, мирног, уједначеног тока 

ваздуха дугим и тихим издржавањем сугласника “ССС” у стојећем ставу. - Формирање 

волумена дисајних путева (рад пред огледалом).  
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Формирање амбажуре и атака (рад пред огледалом): 

постављање фацијалне мускулатуре у оптималну позицију за дување; 

испуштање ваздуха кроз стиснуте усне у оптималној позицији за дување – без атака; 

производња тона вибрацијом усана (зујање уснама) у оптималној позицији за дување; 

зујање другог тона, наношење инструмента, удисај, атакирање тона слогом «ту»; 

зујање различитих висина тона; 

зујање глисанда (узлазно, силазно, враћање на почетни тон); 
атакирање тона код зујања са употребом слога «ту»; - зујање тонова интонираних на 

клавиру; - ширење опсега зујањем уз клавир. 

Импостација усника (рад пред огледалом): 

Зујање равног тона, наношење усника на његово природно место на усне и скидање усника, 

све без промене висине тона (тон на уснику мора имати природну звучност, а висина тона 

треба бити у оптималном регистру за почетак свирања на инструменту, Г1'-Ц2).  

Ширење опсега на уснику, преко глисанда 

Зујање, наношење усника, удисај без скидања усника, атак и скидање усника, све без промене 

висине тона.  

Зујање равног тона, наношење, узлазни и силазни глисандо, враћање на почетни тон, удисај 

без скидања усника (крајевима уста), атакирање исте висине тона као на почетку, узлазни 

и силазни глисандо, враћање на почетни тон и скидање усника. Код наношења и скидања 

усника се не сме променити висина тона, а сва четири равна тона морају бити исте висине.  

Свирање глисанда на уснику (са и без атакирања) уз дату интонацију почетног и завршног 

тона.  

Почетак свирања из нота: 

Свирање целих нота, са и без пауза и упознавање репетиција, све на једном тону, што ближем 

оптималном тону за почетак рада на инструменту: свирање из нота на уснику.  

Свирање из нота ритмичких вежби зујањем и на уснику.  

Свирање из нота ритмичких вежби на задату интонацију, зујањем и на уснику.  

Свирање из нота мелодијско-ритмичких вежби на задату интонацију, зујањем и на уснику.  

Држање инструмента: 

Оптимално држање инструмента у стабилној и релаксираној позицији постављеној на почетку 

учења.  

Вежбе дисања на инструменту: 

Дување ваздуха кроз инструменат без усника на свакој од седам позиција вентила.  

Дување свих седам позиција вентила (0, 2, 1, 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3) на један ваздух, на 

инструменту без усника.  

Дување ритмичких вежби на инструменту без усника (на разним позицијама вентила).  

Постављање првог тона на инструменту: 
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Зујање тона Цe1 или Гe1, наношење инструмента на зујање усником и скидање инструмента, 

све без промене висине тона. Тон на инструменту мора имати пуну звучност, са густим и 

компактним тонским језгром, добром пројекцијом и солидним волуменом.  

Зујање тона, наношење инструмента, удисај, атакирање и скидање инструмента, без промене 

висине тона. Први тон мора да се заврши стабилно, без тонских или интонативних 

промена, а други да буде прецизно и чисто атакиран. - Свирање из нота постављеног тона 

(пазити на звучност).  

Постављање осталих тонова (максимум до опсега квинте): 

По истом систему по којем је постављан први тон постављати и остала четри тона, један по 

један и комбиновати их са свим раније наученим тоновима. - Вежбе на комбинацијама два 

до пет тонова. 

Постављање контроле свирања: 

Контрола тона до нивоа осмина.  

Вештина контроле тона у разним динамикама од p до f. 

Вештина контроле крешенда и декрешенда без нарушавања квалитета тона и интонације.  

Почетак рада на систематској студији легата.  

Стабилизација контроле елеменарних артикулација.  

Контрола квалитета тона у стакату. 

Почетак рада на флексибилној техници аликвотног предувавања. - Рад на техничким вежбама.  

ОБАВЕЗАН МИНИМУМ ПРОГРАМА 

четири дурске скале у једној октави.  

ЛИТЕРАТУРА  

Ђорђе Тошић: Комплетна метода, свеска I 

Дубравко Марковић: Припремне вежбе за трубу 

Дубравко Марковић: Почетне вежбе за трубу 

Чарлс Колин: Почетне студије за трубу 

А.Митронов: Школа за трубу 

Ђорђе Тошић: Композиције са клавирском пратњом или нека друга одговарајућа литература.  

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

СМОТРА  (на крају школске године) 

Једна лествица; 

Две  вежбе различитог карактера;  

Један  комад са клавирском пратњом, напамет. 
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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 

Постепена и педантна надградња основа постављених у I разреду и њихова елементарна 

примена: 

Поступно и пажљиво ширење опсега. 

Свирање у датом опсегу у различитим интервалима. 

Контрола тона у целим нотама, половинама и четвртинама. 

Техника контроле тона у декрешенду. 

Овладавање елементарним артикулацијама (тенуто, легато и маркато). 

Вежбе на аликвотним тоновима: 

Минимални опсег: мало фис до це2. 

Рад на аликвотном предувавању у 7 позиција у половинама. 

Почетак педалних тонова.  

Максимални опсег у зависности од тренутних могућности ученика да свира висину лако, 

квалитетно и без притиска на усне.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Це-дур кроз једну октаву у целим нотама, половинама и четвртинама, са различитим 

комбинацијама легата на скали у четвртинама и осминама (у случају потешкоћа са 

опсегом, уместо ове лествице може се узети нека друга лествица која одговара 

индивидуалним могућностима ученика или уколико ученик лако свира дубоке тонове, а 

има проблеме са високим тоновима, дату скалу може свирати компензативно, на пример: 

Це1, де1, e1, еф1, ге1, еф1, e1, де1, це1, ха, a, ге, a, ха, це1; це1, e1, ге1, e1, це1, ге, це1). 

ТОНАЛИТЕТИ 
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четири дурске и четири молске лествице у једној октави са разложеним трозвуком.  

МЕТРИКА: 4/4, 3/4 и 2/4.  

РИТАМ: целе ноте, половине, половине с тачком, четвртине и одговарајуће паузе.  

АРТИКУЛАЦИЈА: тенуто и легато.  

ЛИТЕРАТУРА 

Ђорђе Тошић: Комплетна метода, свеска I  

Ђорђе Тошић: Уџбеник флексибилне технике за нижу школу (избор вежби одговарајућег 

нивоа) 

Дубравко Марковић: Основне вежбе у четвртинама  

В. Вурм: 45 Лаких етида за трубу 

Сигмунд Херинг: Течај за трубу (избор вежби одговарајућег нивоа) или нека друга 

одговарајућа литература.  

Дубравко Марковић: Тоналне студије (студије одговарајућег нивоа)  

Дубравко Марковић: Школа за трубу (до нивоа предвиђеног програмским захтевима)  

Алојз Стрнад: Метода учења трубе (избор вежби одговарајућег нивоа)  

Композиције са клавирском пратњом: 

Најмање две композиције у нивоу градива, по избору наставника 

Најманје два наступа током школске године 

ЛИТЕРАТУРА  

Д. Марковић: Лаке композиције за почетнике на труби - Ђорђе Тошић: Композиције са 
клавирском пратњом или нека друга одговарајућа литература.  

Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу (лакше композиције) 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Две скале: дурска и молска; 

Једна вежба, етида или песма из градивa; 

Једна композиција са клавирском пратњом, напамет. 

ЦИКЛУС  (III и IV разред) 

РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
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Даља надградња основа и њихова примена у елементарној интерпретацији:  

Даље ширење опсега без притискања усника на усне. 

Проширење способности свирања интервала. 

Контрола тона до нивоа осмина. 

Вештина контроле тона у разним динамикама од p до f. 

Вештина контроле крешенда и декрешенда без нарушавања квалитета тона и интонације. 

Почетак рада на систематској студији легата.  

Стабилизација контроле елеменарних артикулација. - Контрола квалитета тона у стакату. 

Вежбе на аликвотним тоновима: 

Минимални опсег: мало фис до е2 . 

Максимални опсег у зависности од тренутних могућности ученика да свира висину лако, 

квалитетно и без притиска на усне. 

Рад на предувавању у VII позицији у половинама, четвртинама и осминама. - Рад на 

педалним тоновима. 

Опсег у свирању из нота: мало фис до е2, по могућству г2. 

ЛЕСТВИЦЕ 

четири дурске и четири молске лествице кроз једну октаву у четвртинама и осминама, са 
ритмичким варијацијама и артикулацијама на скали у четвртинама и у осминама са 
трозвуцима - Хроматика. 

ТОНАЛИТЕТИ: дурски и молски тоналитети до три или четири предзнака.  

МЕТРИКА: 4/4, 3/4, 2/4,3/8,6/8 

РИТАМ: целе ноте, половине, половине с тачком, четвртине, четвртине с тачком и осмине 

и одговарајуће паузе.  

АРТИКУЛАЦИЈЕ: тенуто, маркато, стакато, легато.  

ДИНАМИКА: од пиано до форте и крешендо и декрешендо.  

СТУДИЈА ЛЕГАТА: терце и кварте у половинама, четвртинама и осминама легато.  

ЛИТЕРАТУРА 

Ч.Гордон: Школа ѕа трубу 

Ђорђе Тошић: Комплетна метода, свеска I  

Ђорђе Тошић: Уџбеник флексибилне технике за нижу школу (избор вежби одговарајућег 

нивоа) 

В.Вурм: 45 Лаких етида ѕа трубу 

Дубравко Марковић: Школа за трубу (до нивоа предвиђеног програмским захтевима)  
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Алојз Стрнад: Метода учења трубе (избор вежби одговарајућег нивоа) 

Сигмунд Херинг: Течај за трубу (избор вежби одговарајућег нивоа)  

или нека друга одговарајућа литература.  

КОМПОЗИЦИЈЕ СА КЛАВИРСКОМ ПРАТЊОМ 

Најмање две композиције у нивоу градива, по избору наставника.  

ЛИТЕРАТУРА  

Ђорђе Тошић: Композиције са клавирском пратњом 

Ј.Б.Арбан: Популарне мелодије и песме за трубу из Гранде методе Француске Едиције 

Д. Марковић: Збирка лаких композиција за трубу (лакше композиције и композиције средње 

тежине) 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Две скале: једна дурска и једна молска; 

Једна етида; 

Једна композиција са клавирском пратњом, напамет. 

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Систематска надградња основа кроз њихову примену у технички сложенијим захтевима:  

Очување нон преса и ширење опсега. 

Даље усавршавање свирања интервала. 

Контрола тона у шеснаестинама. 

Постављање правилног атака за портато. 

Контрола квалитета тона у стакатисиму. 

Контрола тона од pp и ff. 

Систематска студија легато интервала до октаве. 

Вежбе на аликвотним тоновима: 

Минимални опсег: мало фис до ге2. 

Максимални опсег у зависности од тренутних могућности ученика да свира висину лако, 

квалитетно и без притиска на усне. 
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Минимални опсег у свирању из нота: мало фис до бе2.  

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске  и молске скале закључно са шест предзнака кроз октаву по могућности до 

квинтдециме у четвртинама, осминама и шеснаестинама, са ритмичким варијацијама и 

артикулацијама на скали у четвртинама и осминама и обртајима трозвука у четвртинама и 

осминама. 

ТОНАЛИТЕТИ: дурски и молски закључно са шест предзнака.  

Све дурске и молске лествице у једној октави. 

Хроматика. 

МЕТРИКА: 4/2, 3/2, 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, 9/8, 12/8.  

РИТАМ: целе ноте,половине, четвртине, осмине, шеснаестине и синкопе са одговарајућим 

паузама.  

АРТИКУЛАЦИЈЕ: тенуто, маркато, стакато, легато, и портато.  

ДИНАМИКА: од пианисимо посибиле до фортисимо посибиле и крешендо и декрешендо.  

СТУДИЈА ЛЕГАТА: легато интервали до октаве у половинама и четвртинама.  

ЛИТЕРАТУРА 

Ђорђе Тошић: Комплетна метода, свеска I 

А.Петит: Гранде метода за корнет  

Ј. Б. Арбан: Гранде метода 

В.Вурм: 40 Етида ѕа трубу 

Алојз Стрнад: Метода учења трубе (избор вежби одговарајућег нивоа) 

Ђорђе Тошић: Уџбеник флексибилне технике за нижу школу (избор вежби одговарајућег 

нивоа) 

Сигмунд Херинг: Етиде за трубу       или нека друга одговарајућа литература. 

Дубравко Марковић: Основне вежбе у шенаестинама 

КОМПОЗИЦИЈЕ СА КЛАВИРСКОМ ПРАТЊОМ 

Најмање две композиције у нивоу градива, по избору наставника, препорука да једна 

компоѕиција буде цикличног типа (концерт или соната) 

ЛИТЕРАТУРА 

Ђорђе Тошић: Композиције са клавирском пратњом 

Ј.Б.Арбан: Популарне мелодије и песме за трубу из Гранде методе Француске Едиције 

Дубравко Марковић: Збирка лаких композиција за трубу  

ЈАВНИ НАСТУПИ 
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обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Две скале (дурска и молска); 

Две етиде: једна техничка и једна мелодијска; 

Једна композиција са клавирском пратњом по могућности циклична, напамет. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ( 

обоа, кларинет, труба ) 

У настави дувачких инструмената посебну пажњу треба усмерити на обликовање 

тона, његову правилну поставку кроз упознавање са основама технике дисања и правилну 

импостацију усника или писка. Од самог почетка, у оквиру регистра који омогућава 

најлакшу емисију тона, применити све елементе који се односе на правилно узимање 

ваздуха и његово рационално коришћење кроз одговарајуће обликовање усана код 

инструмената са усником (хорна, труба, тромбон, туба) и правилно обликовање усана код 

инструмената са трском (кларинет, саксофон) и са писком (обоа, фагот).  

Посебну пажњу у настави дувачких инструмената обратити на тонске вежбе преко 

којих ученик треба током школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима свог 

инструмента подједнако звучно и квалитетно у различитим регистрима.  

           Упоредо са тонским радити и на техничким вежбама које, почев од једноставнијих 

ка сложенијим, доприносе развоју свих техничких елемената владања инструментом. 

Посебну пажњу усмерити на свирање вежби у различитим артикулацијама.  

У току школовања обрадити све тоналитете, дурске и молске, са тоничним 

трозвуком. У свирању лествица примењивати разложено свирање, као и свирање 

доминантних дурских и умањених септакорда код молских тоналитета. Лествице увек 

свирати у одређеном ритму од почетка до краја, у истом темпу, без убрзавања и 

успоравања. Лествице обавезно свирати напамет.  

У току школовања у раду на етидама, без обзира на годину учења, увек до краја 

инсистирати на потпуном овладавању сваког техничког и тонског захтева који је задат у 

нотном тексту. Упутити ученика на аналитичан приступ рада који се односи на тоналитет 

и предзнаке у току саме вежбе, сложеније ритмичке, техничке и тонске елементе, као и рад 

на појединим пасажима који захтевају посебну пажњу. Код ученика, преко етида 

разноврсног садржаја и захтева, развијати уредност у вежбању, поштовање сваке ноте и 

ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и агогичко нијансирање. У 

раду са комадима за извођење уз пратњу клавира, од самог почетка код ученика развијати 

осећање за интерпретацију која у себи садржи основне стилске карактеристике 

композиције и кроз правилно усмеравање омогућити сваком ученику развијање његове 

способности и музикалности.  

У оквиру свих елемената који чине наставни процес (тонске и техничке вежбе, 

лествице, етиде и комади за извођење уз пратњу клавира), неопходно је пажњу ученика 

усмерити на интонацију и чисто свирање које може омогућити само правилна поставка 

инструмената и правилна примена технике дисања. 
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ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ ( 

солфеђо, теорија музике ) 

СОЛФЕЂО 

ЦИЉ 

 Развијање музикалности и писмености кроз прожимање васпитног и образовног 

процеса. 

ЗАДАЦИ 

Развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења мелодијског, 

полифоног и хармонског тока). 

Развој читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. 

Усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике са звуком кроз 

стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати). 

Упознавање музичке литературе, интерпретације и основних елемената музичких стилова. 

Осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности.   

I ЦИКЛУС  (I и II разред) 

I РАЗРЕД 

часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Тоналитети Це, Ге, Еф- дур и а-мол, де-мол. Детаљна обрада. Лествично кретање и скокови у 

тонове тоничног трозвука, вођицу и субдоминанту. Обрада примера из литературе за 

дуваче. Певање каденци свих обрађених тоналитета.  

Примена ознака за темпо, динамику, артикулацију и фразирање. Двогласно певање мотива, 

двогласа бордунског типа и обрада неколико канона. Певање српских народних песама са 

текстом и солмизацијом.  

Припрема: е-мол. Певање лествице и каденце; примери из литературе; опажање тонова.  

РИТАМ 

Метричке врсте и ритмичке фигуре: тактови 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8 и 6/8 (такт 6/8 без поделе 

јединице); фигуре дводелне поделе са паузама и луковима, основне фигуре четвороделне 

поделе и пунктиране фигуре на две и једној ритмичкој јединици; синкопа.  

Равномерно читање у виолинском и бас кључу умереним и брзим темпом.  
Ритмичко читање на на утврђеним позицијама солмизационих слогова и читање 

одговарајућих инсерата из инструменталне литературе. - Мануелна репродукција. 

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

Опажање, интонирање и записивање појединачних и више тонова у обрађеним тоналитетима.  
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Усмени мелодијско ритмички диктат, а писмени ритмички диктати (ритмички мотиви). 

Опажање метра, певаних песама са текстом.  

Интонирање интервала и тоничних квинтакорада у свим наведеним тоналитетима.  

Појмови и термини везани за нотно писмо, лествицу, интервале и трозвуке. Тон и тонске 

особине. Основни тонови и хроматски знаци. Интервали до октаве и постављање у 

линијском систему. 

Штимови лествица који се обрађују 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

  

Теоријско упознавање са дурским лествицама до четири предзнака и молским лествицама a, 

де, е и це-мол  

Конструкција дурских и молских квинтакорада на основним тоновима обрађених лествица у 

првом разреду.  

Основне ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику из музичке литературе.  

II РАЗРЕД 

часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Обнављање и утврђивање тоналитета обрађених у I разреду са тежим ритмичкомелодијским 

склоповима.. 

Поставка: е-мол, А-дур, це-мол, Де-дур. Транспоновање мотива.  

Припрема: упоређивање тоничних квинтакорада и тетрахорада, певање лаких мелодијских 

вежби у дуру и истоименом молу (а-А, Це-це, де-Де).  

Припрема: ге-мол, Бе-дур, ха-мол. Певање каденци наведених тоналитета.  

Технички део: хроматске скретнице и пролазнице ,уз хармонизацију на клавиру.  
Двогласно певање мотива, канона, једноставних примера и једногласне композиције са 

клавирском пратњом. Одговарајући примери из инструменталне литературе и националне 
музичке традиције. 

РИТАМ 

Метричке врсте и ритмичке фигуре.  

Обнављање метричких врста и проширивање фигура четвороделне поделе - синкопа и 

пунктиране фигуре на ритмичкој јединици. Нове мере: 3/2 и 3/8.  

Триола у основним мерама 2/4 и ¾, 4/4. 

Равномерно читање у виолинском, бас и тенор кључу (за инструменталисте који га користе). 

Парлато вежбе и читање одговарајућих примера из литературе.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

Опажање тонова и мотива и њихово интонирање.  

Опажање апсолутних висина.  
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Интонирање 2 до 3 мале терце у низу.  

Опажање и интонирање штимова обрађених тоналитета.  

Опажање и интонтонирање дурског и молског трозвука из каденце и од основних тонова. 

Интонирање хроматских скретница.  

Опажање метричких врста преко песама са текстом.  

Ритмички диктати, кратки мотиви, писмени и мелодијски диктати из мелодике, усмено 

опажање мотива, а записивање појединачних тонова и мелодијско-ритмичких диктата.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Све дурске и молске лествице које су обрађене. Упоређивање паралелних и истоимених 
лествица и њихових тоничних квинтакорада a-Це-це, де-Деха, ге-Ге-e, aA итд. Изговор 
малих и великих терци у низу.  

Конструкција свих квинтакорада.  

Лествични квинтакорди у хармонском молу.  

Интервали до октаве и увод у обртаје интервала без врсте само имена. - Нове ознаке за 

темпо, динамику, артикулацију и агогику.  

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Писмени део: мелодијски диктат до два предзнака.  

Тест из теорије: лествице, интервали трозвуци, тетрахорди.  

Усмени део:  

- мелодијски пример, тоналитети из градива I и II разреда;       

- парлато- виолински и бас кључ.  

ЦИКЛУС  (III и IV разред) 

РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Обнављање утврђивање обрађених тоналитета из II разреда.  

Обрада: ха-мол, ге-мол, Бе-дур, фис-мол и Е-дур.  

Примена хроматских скретница и пролазница уз хармонизацију наставника на клавиру. 

Транспоновање мотива.  

Певање мелодија у дуру и истоименом молу - мутација 

Информативно: дијатонска модулација из дура на доминанту (Еф-Це-Еф итд.).  

РИТАМ 

Утврђивање обрађених метричких врста и ритмичких фигура, парлато, диктати, посебно 

триоле.  

Нове метричке врсте 9/8, 12/8, 5/8 и 7/8.  
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Равномерно и ритмичко читање као и мануелно извођење ритма према наведеном градиву.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

Опажање тонова мотива и двозвука у тоналитету, усмено и писмено. 

Опажање апсолутних висина – усмено и писмено.  

Опажање акорада из каденци обрађених тоналитета.  

Писмени ритмички диктат у оквиру градива и једноставни мелодијско-ритмички диктат. 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

  

Све дурске и молске лествице и лествични интервали у дуру и хармонском молу, тетрахорди.  

Поставка прекомерног и умањеног квинтакорда, обртаји интервала и консонантних 

квинтакорада, доминантни септакорд и умањени септакорд.  

Проширивање знања из терминологије коришћењем инструменталне литературе.  

IV РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Утврђивање свих обрађених тоналитета са тежим скоковима. 

Обрада: Ес-дур, цис-мол, А-дур, еф-мол. Само теоретски Ха- дур, Фис-дур, бе-мол и ес-мол.  

Транспоновање мотива, двогласни примери и композиције уз клавирску пратњу.  

Информативно: модулације у паралелни и доминантни тоналитет. - Мутације - лаки 

мелодијски примери.  

РИТАМ 

Квинтола, секстола и септола на ритмичкој јединици и триола на половини јединице.  

Нове метричке врсте: 8/8 и 9/8, остали народни ритмови у примерима из музичког фолклора.  

Парлато: читање примера из одговарајуће инструменталне литературе и инструктивне вежбе.  

Примена умерено лаганих, умерено брзих и брзих темпа.  

Познавање свих ознака које прате инструменталну литературу. Опажање интонирања 

диктати.  

ОПАЖАЊЕ И ИНТОНИРАЊЕ 

Опажање основних тонова и апсолутних висина у обиму –- усмено и писмено.  

Опажање штимова и њихово интонирање.  

Интонирање и опажање доминантног и умањеног септакорда и њихово везивање за 

тоналитет. 

Ритмички и мелодијски диктати у оквиру градива.  
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ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Писмени део: диктат до четири предзнака.  

Усмени део:  

мелодијска вежба, тоналитети до четири предзнака (скретнице, пролазнице и мутација);  

парлато- промена кључа, виолински и бас, са свим ритмичким фигурама.  

ЛИТЕРАТУРА 

Пандуровић, Александровић и Јелић: Солфеђо за I и II разред четворогодишње и I разред 

двогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

Александровић и Јелић: Солфеђо за III разред четворогодишње и II разред двогодишње 

основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд -    

Александровић: Солфеђо за IV разред четворогодишње и II разред двогодишње основне 

музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа 

с нотом сликом, како за област мелодике, тако и за област ритма. Овим се наставним 

смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 

по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 

мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 

увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 

метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 

(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица).  

Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима или из нотног текста, наравно 

уз помоћ наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова 

наставна област праћена је наведеним поступцима који се потом преносе на опажање 

појединачних и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених 

мелодијскоритмичких диктата.  

Остале дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом уско се повезују са 

наставним градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње 

испите, шестогодишњег четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и 

задатке не пише предметни наставник, већ су истоветне за све ученике и задаје их актив 

наставника солфеђа. 

  

РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ГРАДИВА 

Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје, треба 

предвидети време за обнављање већ постављених методских јединица, као и њихово даље 

разрађивање. После одређења када ће се припремати и поставити један тоналитет треба 

имати у виду то да се у последња два месеца школске године не постављају нове лествице. 

То исто важи и за ритмичке поставке, јер је и за мелодику и за ритам потребно одређено 

време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима (више скокова, 

тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и и нструменталне литературе из 
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градива тог разреда, писмени диктати, певање примера са листа) – а ради припремања 

ученика за што самосталније извођење и опажање музичког тока.  

Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма треба 

користити певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице у питању 

треба користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Ново градиво увек прати – 

после поставке – рад на препознавању, као најелементарнијем виду учења. Писмени 

диктати и певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим часовима, 

као и приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се 

гарантује постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким дисциплинама 

у школама општег образовања.  

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 

Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. 

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у 

једној до две октаве. Постепено се брзина свираних тонова повећава и шири обим (до три 

октаве) с тим да се идентификовани тонови певају солмизацијом када се изводе у 

гласовном регистру, а изговарају или записују када се примењује већи обим. Овоме треба 

додати препознавање интервала, односно препознавање два симулативно одсвирана тона 

која ученици најпре препознају певањем, а потом утврђују који је интервал (у зависности 

од програма одређеног разреда).  

Препознавање више тонова (уз примену ритмичких диктата) води ка успешном 

бележењу усмених и писмених диктата, а препознавање акорада ка развијању хармонског 

слуха.  

Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, 

нарочито непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем 

диктираног мотива ученици развијају меморију, а она се даље усвршава техником рада на 

самодиктату (записивање научене песме, или певање мелодијског примера са табле и 

његовог записивања после брисања).  

Интонирање тонова, према усменом диктату наставника, треба да се избегава (осим 

када се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако више 

везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више везивати 

за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелодици. Интонирање и опажање 

акорада, дакле има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. Као 

допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих тонова, али увек са 

именовањем тонова.  

Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. 

Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и 

преписивање вежби из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо читање и, 

нарочито, правилну ортографију.  

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој 

појави мелодијско-ритмичких диктата.  

Опажање апсолутних висина, област која је, као нова, уведена приликом 

конципирања претходних Наставних планова и програма планирано је да се ради од  II 

разреда. Дакле, опажање свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и де-мола, с тим 

да се опажени тонови не певају, већ се изговарају абецедом или записују. Даљи развој се 

преноси у средњу школу с тенденцијом проширивања регистра и убрзавања диктирања, 
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али са обавезном паузом између сваке тонске висине. Овиме се убрзава рад на мелодици и 

диктатима.  

МЕЛОДИКА 

Новину представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема тоналитета, 

у почетним разредима, изводи се учењем песмама по слуху, прво са текстом, а потом 

солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по узору 

на многе стране школе) приказивањем и теоријским тумачењем лествице.  

            Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним 

изговором у секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, 

препознавањем мотива, певањем инструктивних вежби и лакших примера из литературе и 

савлађивањем једног канона. Опажање тонова и касније интервала и акорада из каденци, 

певање тежих примера из литературе и двогласних примера одвија се у облику обнављања 

тоналитета обично следеће године. Тада се утврђују тежи скокови. Ова фаза обраде 

тоналитета праћена је писаним диктатима, док је претходна базирана на усменим 

диктатима, од писмених је тражено записивање само појединачних тонова и више тонова.  

У трећем и четвртом разреду, када ученици имају довољно усвојене функционалне 

односе, односно стабилне ступњеве, припрема и поставка следе непосредно једна иза 

друге. Оне лествице које имају велики број предзнака савлађују се теоријски или 

упоређивањем, изводе се певањем лествица и каденце и илуструју примером из литературе 

(Цис-дур на пример).  

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и 

метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих 

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља 

звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу 

поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење кратких 

ритмичких мотива са новим градивом, мануелно извођење, учење ритмичких примера без 

тонских висина, савлађивање ритмичких етида – парлато уз помоћ наставника ради 

правилног акцентовања, испитивање наученог градива, самостално извођење нових 

задатака са сличним садржајем, писмени диктати и читање примера из вокалне и 

инструменталне литературе.  

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање 

ритмичких окосница наших народних песама и игара.  

Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у 

једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним 

читањем ученици савлађују континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом, 

а тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају (без враћања код 

учињене грешке!).  

Домаћи задатак треба да садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, 

утврђивање научених ритмичких етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро 

научених примера за поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери из 

литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на часу.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

ЦИЉ 
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Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање 

теоријске наставе са солфеђом и наставом инструмента, односно певања. 

ЗАДАЦИ 

Упознавање музичких појмова и појава. 

Владање законитостима теорије музике. 

Остваривање функционалних задатака - стицање брзине у схватању тонских односа     

(лествице, интервали и акорди). 

Владање музичком ортографијом. 

IV РАЗРЕД 

(1  час недељно, 35 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Постављање и упоређивање лествица. 

Тоналитети. 

Обрада интервала. 

Постављање акорада. 

Многостраност тонова. 

Појмови и дефиниције. - Орнаменти. 

ГРАДИВО 

Лествице: све дурске и молске лествице. Упоређивање истоимених тоналитета, као и 

паралелних. Упоређивање лествица удаљених за хроматски полустепен. Енхармонске 

лествице.  

Интервали и акорди: обртаји интервала, сложени интервали. Исписивање шифри основних 

интервала. Обртаји консонантних квинтакорада. Умањени и прекомерни квинтакорд без 

обртаја. Конструкција ових квинтакорада на истом тону. Лествични квинтакорди. 

Многостраност тонова. Мали дурски септакорд (иа доминанти) са обртајима. Умањени 

септакорд на VII ступњу у молу са разрешењем и полуумањени у дуру са разрешењем. 

Све врсте септакорада.  

Појмови и дефиниције: проширивање знања основним појмовима и познавање нових термина 

из области темпа, артикулације, агогике и ритма. Основни украси и фигуре (орнаменти).  

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

1. Писмени део: 

шифре интервала и акорада.  

исписивање предзнака појединих лествица.  

исписивање врсте интервала и акорада – принцип теста. 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“                                                                                             Извод из Правилника о Наставном плану и програму  

226 

2. Усмени део: 

изградња интервала и акорада. 

ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику.  

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА 

Дробни и Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. -     Д. 

Деспић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

М. Тајчевић: Теорија музике 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 

домаћих задатака – преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 

нотних записа по диктату наставника (овладавање нотним писмом у виолинском и бас 

кључу, обележавање нотних трајања и пауза као и врсте такта). Редослед нотних тонова, 

изговор солмизацијом и абецедом, успешно је савладан када ученици нижу све тонове 

узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 

октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 

предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 

ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 

разредима ће то бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 

развоја схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен, 

полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и 

друго, требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и 

одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорда од било ког основног тона и 

проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем распореда 

целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремии за теоријску изградњу свих 

дијатонских лествица. Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских 

лествица: на познати горњи (доминантни) тетрахорд Це-дура додавањем навише 

тетрахорда са полустепеном на крају низа добија се Ге- дур лествица (квинтни круг 

навише) и супротан смер - од тоничног тетрахорда Це- дура спуштањем још једног 

тетрахорда са истим распоредом целих степена и полустепена добијамо Еф- дур (квинтни 

круг наниже). Хроматске промене основних тонова догађају се у смеру кретања - код 

лествица са повисилицама у горњем тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у 

доњем тетрахорду (субдоминанта).  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 

Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т– 

SD–D) , у почетном разреду обраћивати каденцу хармонског мола. Обрадом свих врста 

молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговорам. Изговарањем 

свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице улази се у област хроматике. 

Промену у хармонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 

мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња 

повисилица – вођица) и снизилца (претпоследња снизилица – име тоналитета). У каснијим 
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разредима упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне лествице, 

лествице удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  

            Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 

кључа, исписивање лествичног низа са предзвуцима испред нота, препознавање лествице 

на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 

проналажење једног тетрахорда у више лествица и друго.  

Обрада интервала је предвиђена такође у почетним разредима. Најпре лествични 

интервали, и то именовањем без врсте, а касније се врста интервала повезује са одређеним 

местом у лествици (на пример: велике терце на главним ступњевима у дуру). Веома је 

важно постављање интервала у линијски систем и његово брзо препознавање. Изградња 

интервала, именавање абецедом, исписивање интервала и коришћење шифри вежбају се 

усменим и писманим путем. Обртаје интервала, такође, треба вежбати усмено и писмено, а 

касније дефинисати ове појмове. Интервале сексту и септиму теоријски постављамо као 

обртај одговарајућих интервала. Умањене и прекомене интервале приказујемо са 

разрешењем; у школи за основно музичко образовање приказујемо прекомерну кварту и 

умањену квинту и њихово проналажење у тоналитету.  

Лествичне квинтакорде, који се испевавају у мелодици, требало би вежбати и 

усменим изговором (са повећањем брзине изговора). Када се обраде врсте квинтакорда, 

вежбати изградњу дурског и молског квинтакорда од истог тона (усмено и писмено 

вежбање, а и вежбање на инструменту). Може се теоријски поставити у умањени и 

прекомерни квинтакорд јер упоређивањем са дуром и молом ова поставка није тешка 

ученицима. Сваки квинтакорд се изговара и у својим обртајима, у низу – квинтакорд, 

секстакорд, квартсекстакорд (на овај начин ученици клавирског одсека свирају трозвук од 

прве године). Свесним прихватањам да један тон може бити основни тон, терца или 

квинта различитих квинтакорада уводимо ученике у хармонско мишљење – усмена и 

писмена вежбања изградње од истог тона, навише и наниже, квинтакорда, секстакарда и 

квартсекстакорда.  

Септакорди се лако усвајају након усмених и писмених вежбања за терце и 

квинтакорде. MD7 ое везује за доминанту дура и мола. Представљањем доминантног 

септакорда у линијском систему указати на положај тонике, подједнако удаљене од 

најнижег и највишег тона. Вежбање изградње доминантног септакорда и његових обртаја 

је усмено, писмено и на клавиру са разрешењем у одговарајући тонични трозвук. Исти 

поступак се користи код умањеног и полуумањеног септакорда. Остале септакорде такође 

постављамо у тоналитет и вежбамо бржу и тачнију изградњу. Хроматским променама 

појединих тонова у дуру (мол-дуру) и молу (хармонски и мелодијски мол) указујемо и на 

промену у врсти септакорда, као и квинтакорда.  

У раду са ученицима све ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику 

требало би примењивати од прве научене пеаме. Учење ових ознака, са италијанским 

називима, без музичког садржаја не омогућава ученицима да упознају карактер 

композиције. Поступно усвајање ових термина, уз адекватан превод, помоћи ће ученицима 

да на одговарајући начин интерпретирају и препознају музички садржај.  

1.3. ДВОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

ЦИЉ 
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Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

Развијање заинтересованости за ширење вокалног потенцијала. 

Развијање навика слушања вокалне уметничке музике. 

Позитивно доживљавање и вредновање наставе соло певања. 

I ЦИКЛУС   

I РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

1. Упознавање са певачким апаратом – важност механизама који учествују у формирању 

тона: 

Делови вокалног апарата. 

Функција дијафрагме. 

Разумевање значаја резонатора. 

Разумевање положаја гласница и њиховог значаја. - Формирање тона. 

2. Упознавање правилног дисања, вежби дисања и правилног певачког става: 

Разликовање правилног и неправилног дисања. 

Вежбе дисања. 

Разумевање важности свакодневног вежбања даха. - Правилно држање тела. 

3. Упознавање са правилним емитовањем тона кроз лаке техничке вежбе: 

Разликовање правилне од неправилне емисије тона. 

Разумевање важности правилног говора. 

Разумевање важности импостираног певања. 

Певање лаких техничких вежби кроз промену вокала. 

Певање лаких вокализа. 

Певање лаких композиција старих мајстора и лаких соло песма. 

ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ, ВОКАЛИЗЕ 

Конконе, Абт, Вакаи, Пановка.  

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Тирнанић: Песме италијанских композитора, избор 
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Лакше композиције италијанских аутора (Качинија, Калдаре, Скарлатија) и друга дела исте 

тежине по избору наставника.  

Б. Цвејић: Песме за младе певаче, избор 

Шуберт, Шуман и други, песме које одговарају узрасту и техничким могућностима ученика, 

по избору наставника. 

Мале композиције великих мајстора.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

шест вокализа; 

четири песме старих мајстора; 

две лакше песме. 

СМОТРА (на крају школске године) 

Две вокализе – једна са текстом и једна без 

текста; 

Једна песма старог мајстора; Програм се 

изводи напамет.  

II ЦИКЛУС   

II РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Даљи рад на вежбама за правилно дисање. 

Рад на усавршавању правилне емисије тона. 

Усавршавање правилног изговора. 

Певање лаких техничких вежби кроз промену вокала. 

Певање лаких вокализа. 

Певање композиција старих мајстора и лакших соло песама. 

ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ – ВОКАЛИЗЕ 

Конконе, Абт, Вакаи, Литген, Зајдлер, Мирзојева, Пановка.  

ЛИТЕРАТУРА 

Лакше арије старих мајстора. 

Лакше песме класичара и романтичара (Хајдн, Моцарт, Бетовен, Менделсон, Шуберт, Шуман, 

Векерлин и други).  

Лакше песме српских и словенских аутора као и обраде народних песама (Ђорђевић, 

Коњовић, Бајић, Јенко, Христић, З. Јовановић, Глинка, Даргомижски, Пребанда и други), 

одговарајуће тежине по избору наставника.  
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ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

шест вокализа; 

четири песме старих мајстора; 

две песме класичара или романтичара; 

две песме српских или словенских композитора. 

ЈАВНИ НАСТУПИ 

обавезна два јавна наступа током школске године. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Једна вокализа; 

Једна арија старог мајстора; 

Једна песма по слободном избору (класичар, романтичар, српски или словенски аутор). 

Испитни програм се изводи напамет.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

На пријемном испиту кандидати морају показати здрав гласовни материјал, чисту 

интонацију, музичку меморију, поседовање ритма.  

У зависности од напредовања ученика у вокалној техници, кад год је могуће 

обрађивати и дела домаћих композитора.  

При савладавању вокалне технике требало би предности дати оним методама које 

се у својим основним начелима ослањају на италијански белканто.  

У настави соло певања треба увек тежити да ученици остварују садржај програма 

према својим способностима, почевши од техничких вежби – вокализа, па према 

сложенијим делима вокалне литературе. У тим захтевима, пракса је показала, да је боље 

ићи и нешто мало испод оптималних могућности ученика, него их оптеретити претешким 

делима у даљем савладавању вокалне технике.  

УПОРЕДНИ КЛАВИР 

(1  час недељно, 35 годишње ) 

ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и 

за наставак школовања у средњој музичкој школи.  

ЗАДАЦИ 

Развијање љубави и интересовања према клавиру и уметничкој музици. 

Остваривање доброг контакта са инструментом. 

Једноставније и брже долажење до квалитетног тона. 

Препознавање регистара на клавиру. 

Правилно интерпретирање нотног текста, одговарајуће тежине, у виолинском и бас кључу. 
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Усвајање основних нотних вредности и основних ритмичких мотива. 

Препознавање мотива, фразе, реченице, музичке мисли. 

Разликовање динамичких термина. 

Разликовање елемената артикулације. 

Коришћење правилног прстореда. 

Препознавање основа орнаментике. 

Разумевање законитости метрике. 

Познавање основних темпа и ознака за агогику.
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Савладавање ознака за педал. 

Разликовање врсте основних удара: стакато, легато, портато, тенуто, нон легато. 

Уједначено извођење низа тонова у различитим темпима, подједнако у обe руке. 

Усвајање основе извођења интервала и акорада у низу, као и репетиције и скокова. 

Развој способности да се одреди карактер мелодије. 

Усвајање основне технике полифоније.  

Оспособљавање ученика да сам себе прати на клавиру док пева.  

I ЦИКЛУС   

I РАЗРЕД 

(1  час недељно, 35 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Упознавање са инструментом, правилан положај за клавиром и природна поставка руку. 

Усвајање основа нотног писма и музичке терминологије. 

Овладавање елементима технике свирања. 

Упознавање са елементима музичке форме у циљу садржајног изражавања. 

Оспособљавање ученика за самоконтролу звука. - Осамостаљивање за корепетицију. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске лествице у четвртинама у обиму једне октаве, најмање три.  

Дурски трозвуци разложено и истовремено: основни облик и два обртаја, трогласно у 

четвртинама.  

ЛИТЕРАТУРА 

Школе за клавир: Јела Кршић, Бајер, Николајев (једна од њих) 

Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176 - избор 

Избор лаких композиција (Просвета, Београд) 

Раули: Оп. 36 и оп. 37 

Збирка Наши композитори за младе пијанисте 

Сви наведени комади из почетних школа за клавир (Николајев, Кршић, Петровић) - В. 

Миланковић: Дечје приче, 25 минијатура за I и II разред - Друге композиције одговарајуће 

тежине.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 

лествице и трозвуци по програму; 

најмање педесет композиција из наведеног програма.  

СМОТРА  (крај I полугодишта) 

jедна лествица; 

- jедна етида. 
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СМОТРА (крај школске године) 

1 .    Три композиције различитог карактера по слободном избору. 

II ЦИКЛУС   

II РАЗРЕД 

(1  час недељно, 35 часова годишње  ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Овладавање појмовима музичке форме: мотив, двотакт, четворотакт, реченица, дводелна и 

троделна песма, сонатни облик, рондо. 

Усвајање фразирања као основе музичког мишљења. 

Развој способности да се визуелна представа спроведе у аудио представу (остварење). 

Разумевање значења нијансе у звуку. 

Правилно слушање свог извођења. 

Развој критичког мишљења о тренутној реализацији музичке мисли. 

Развој способности да се уочавају грешке. 

Уочавање разлике односа леве и десне руке. 

Схватање важности мелодије у односу на пратњу. 

ЛЕСТВИЦЕ 

Дурске лествице у осминама у обиму две октаве, најмање три које нису рађене у I разреду.  

Молске лествице у четвртинама у обиму једне октаве, најмање две.  

Трозвуци у четвртинама разложено и истовремено у обиму две октаве – завршетак 

секстакордом.  

ЛИТЕРАТУРА 

Јела Кршић: Клавирска читанка 

Диверноа: Основне вежбе за клавир, оп. 176 

Лемоан: Дечје етиде оп. 37 

Ј. С. Бах: Мале композиције 

Хендл: Избор композиција, редакција Јеле Кршић 

Избор сонатина I и II део 

Вера Миланковић: Дечје приче, 25 минијатура за I и II разред 

М. Тајчевић: За мале 

Шуман: Албум за младе, оп. 68, избор 

Мајкапар: оп. 16 , 24 лаке композиције 

Џилок: Прелиди у романтичном стилу (тежи).  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА 
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лествице и трозвуци по програму; 
осам композиција различитог карактера од чега 4 етиде; - две полифоне композиције; -

 једна цела сонатина. 

  

СМОТРА  (крај I полугодишта) 

jедна лествица. - jедна етида. 

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

Једна лествица; 

Једна полифона композиција;  

Један став сонатине; 

Један комад по избору. 

      Испитни програм се свира напамет. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

На првим часовима ученика треба упознати са кратким историјским развојем 

инструмента, начином функционисања механизма и саставним деловима клавира. Ученика 

треба правилно поставити за инструмент водећи рачуна о удаљености и висини клавирске 

столице у односу на инструмент.  

Непосредан контакт почиње поставком руке на клавијатуру и извођењем првих 

тонова “портаменто” начином свирања, сваком руком посебно. Ученик постепено упознаје 

клавијатуру и нотно писмо.  

Развијање унутрашњег слуха код ученика је веома важан задатак и корисно је 

налажење мелодија по слуху.  

Сваки нови задатак потребно је остварити на високо професионалном нивоу, 

поштујући индивидуална својства сваког ученика, интелектуалне потенцијале, 

мотивисаност за самостални рад, уз јасно постављене захтеве. Упоредо радити на 

техничком и музичком развоју ученика и развијати његове слабије стране.  

У раду са ученицима водити рачуна о различитим могућностима ученика у 

зависности од њиховог талента. Свако дело треба најпре правилно прочитати, објаснити, 

анализирати са свих страна и поставити високе уметничке захтеве. Добро припремљен 

ученик са већом сигурношћу и личним задовољством излази на јавно извођење. Педагог 

треба да одабере програм према могућностима сваког ученика.Међусобно поверење и 

поштовање личности и атмосфера сарадње на часу доприносе правилном и успешном 

развијању свих потенцијала које ученик поседује.  

Основни циљ учења упоредног клавира за ученике соло певања је њихово 

оспособљавање за самостално праћење и анализирање не само облика композиције коју 

савлађују, него и за препознавање стила са свим његовим карактеристикама. Такође је
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неопходно да ученик, радећи на клавирској композицији, уме да препозна основне 

хармонске токове, модулације, полифонију и друге музичке елементе, што ће му само 

помоћи да лакше савлада и разуме репертоар соло певања.  

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ ( 

солфеђо, теорија музике ) 

СОЛФЕЂО  

ЦИЉ 

 Развијање музикалности и писмености кроз прожимање васпитног и образовног 

процеса. 

ЗАДАЦИ 

Развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења мелодијског, 

полифоног и хармонског тока). 

Развој читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. 

Усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике са звуком кроз 

стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати). 

Упознавање музичке литературе, интерпретације и основних елемената музичких стилова. 

Осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности.   

I ЦИКЛУС   

I РАЗРЕД 

(3  часа недељно, 105 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Тоналитети: Це-дур, а-мол, це-мол, Ге-дур, Еф-дур. Обрада мутација Це-дур, це-мол.  

Транспоновање мотива тоничних квинтакорада у паралелне молске тоналитете a, e, демол. 

Каденце.  

Припрема: певање дурских и молских квинтакорада на основним тоновима у обрађеним 

тоналитетима.  

Обрада вокализе и соло песме.  

Певање лествица у паралелним терцама. Певање 10 српских народних песама и 5 канона.  

РИТАМ 

Тактирање и бројање. Мере: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 и 6/8.  

Нотне вредности од целе до шеснаестине ноте. Дводелна и четвороделна подела ритмичке 

јединице (основне фигуре), синкопа-контртан и триола.  

Мануелна репродукција. 
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Равномерно и ритмичко читање у виолинском и бас кључу.  

Ритмичко читање инструктивних примера на утврђеним позицијама солмизационих слогова и 

обрада примера из литературе са означеним темпом, агогиком, динамиком и 

артикулацијом. Темпа: Moderato, Andante, Allegro, Vivo, Adagio.  

ОПАЖАЊЕ – ИНТОНИРАЊЕ – ДИКТАТИ 

Опажање и интонирање у обрађеним тоналитетима.  

Опажање и интонирање штимова.  

Опажање и интонирање дурског и молског квинтакорда. Препознавање исписаних 

мелодијских и ритмичких мотива и њихово извођење и писмени ритмички диктат и усмени 

мелодијско-ритмички диктат.  

СМОТРА ( на крају школске године) 

Писмени део: тест из теорије, лествице, интервали и консонантни квинтакорди.  

Усмени део: мелодијска вежба (дијатонска, пређени тоналитети и парлато бас кључ).  

II ЦИКЛУС   

II РАЗРЕД 

(2  часа недељно, 70 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

МЕЛОДИКА 

Обнављање и утврђивање тоналитета из I разреда. Обрада: Де-дур, дe-мол, Еф-дур, ефмол, а-

мол, А-дур, Ге-дур, ге-мол, Бе-дур, е-мол, Е-дур, цис-мол и сви остали тоналитети до 

четири предзнака. Обрада 10 српских народних песама.  

Технички део: певање свих лествица до 7 предзнака. Секундно и терцно кретање. Певање 

тоничних квинтакорада, каденци и штимова.  

Двогласно певање кратких мотива и примера из литературе. Обрада канона и певање 

народних песама у два гласа.  

РИТАМ 

Метричке врсте 2/2, 3/2, 9/8, 6/4, 6/16. А од народних ритмова 5/8, 7/8 и 9/8 преко певања 

народних песама.  

Ритмичке фигуре: триола у сукобу са пунктираном фигуром. 

Мануелна репродукција. 

Теже фигуре четвороделне поделе, паузе и лукови. Подела тродела у такту 6/8, сићилијана и 

тирана.  

Остале ритмичке фигуре само информативно.  

ОПАЖАЊЕ – ИНТОНИРАЊЕ – ДИКТАТИ 
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Опажање и записивање тонова, интонирање мелодијских мотива.  

Опажање и интонирање интервала свих квинтакорада обртаја дурског и молског, доминантног 

и умањеног септакорда са разрешењем.  

Опажање и интонирање штимова.  

Опажање апсолутних висина а1-дe2 и од е1-а1. 

Писмени ритмички диктат, а усмени мелодијско-ритмички диктат.  

ИСПИТНИ ПРОГРАМ 

Писмени део: мелодијски диктат до два предзнака.  

Усмени део:  

мелодијски пример до три предзнака; - парлато- бас и виолински кључ.  

ЛИТЕРАТУРА 

Пандуровић, Александровић и Јелић: Солфеђо за I и II разред четворогодишње и I разред 

двогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

Александровић и Јелић, Солфеђо за III разред четворогодишње и II разред двогодишње 

основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа 

с нотном сликом, како за област мелодике, тако и за област ритма. Овим се наставним 

смером усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, 

по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 

мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 

увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 

метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови ( 

распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица). Примери се обрађују по 

слуху, у почетним разредима или из нотног текста, наравно уз помоћ наставника, а и 

певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна област праћена је 

наведеним поступцима који се потом преносе на опажање појединачних и више тонова, 

ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких диктата.  

Остали предмети као теорија музике (видети у дидактичко-методичким упутствима 

за овај предмет), опажање, интонирање са диктатом уско се повезују са наставним 

градивом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње испите, 

шестогодишњег четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и задатке не 

пише предметни наставник, већ су истоветне за све ученике и задаје их актив наставника 

солфеђа.  

Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје треба 

предвидети време за обнављање већ обрађених методских јединица, као и њихово даље 

разрађивање. После одређења када ће се припремати и поставити један тоналитет треба 

имати у виду то да се у последња два месеца школске године не постављају нове лествице. 

То исто важи и за ритмичке поставке јер и за мелодику и за ритам потребно је одређено 

време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима (више скокова, 
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тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и инструменталне литературе из 

градива тог разреда, писмени диктати, певање примера са листа) – а ради припремања 

ученика за што самосталније извођење и опажање музичког тока.  

Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма, треба 

користити певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице, треба 

користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Ново градиво увек прати – после 

поставке – рад на препознавању, као најелементарнијем виду учења. Писмени диктати и 

певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим часовима, као и 

приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се гарантује 

постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким дисциплинама у школама 

општег образовања.  

ОПАЖАЊЕ – ИНТОНИРАЊЕ – ДИКТАТИ 

Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. 

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у једној 

до две октаве. Постепено се брзина свираних тонова повећава и шири обим (до три октаве) 

с тим да се идентификовани тонови певају солмизацијом када се изводе у гласовном 

регистру, а изговарају или записују када се примењује већи обим. Овоме треба додати 

препознавање интервала, односно препознавање два симулативно одсвирана тона која 

ученици најпре препознају певањем, а потом утврђују који је интервал (у зависности од 

програма одређеног разреда).  

Препознавањем више тонова (уз примену ритмичких диктата) води ка успешним 

усменим и писменим диктатима, а препознавање акорада у развијање хармонског слуха.             

Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, нарочито 

непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем диктираног 

мотива ученици развијају меморију, а она се даље усвршава техником рада на самодиктату 

(записивање научене песме или певање мелодијског примера са табле и његовог 

записивања после брисања).  

Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим 

када се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако више 

везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више везивати 

за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелодици. Интонирање и опажање 

акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. Као 

допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих тонова, али увек са 

именовањем тонова.  

Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. 

Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и 

преписивање вежби из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо читање и, нарочито, 

правилну ортографију.  

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој 

појави мелодијско-ритмичких диктата.  

Опажање апсолутних висина, област која је, као нова, уведена приликом 

конципирања претходних Наставних планова и програма, планирана је да се ради од  II 

разреда. Дакле, увезбати опажање свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и 

демола, с тим да се опажени тонови не певају већ се изговарају абецедом, или записују. 
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Даљи развој се преноси у средњу школу с тенденцијом проширивања регистра и убрзавања 

диктирања, али са обавезном паузом између сваке тонске висине. Овим се убрзава рад на 

мелодици и диктатима.  

Новину у мелодици представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема 

тоналитета, у почетним разредима, изводи се учењем песме по слуху, учењем исте 

солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по узору 

на многе стране школе), приказивањем и теоријским тумачењем лествице.  

Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним 

изговором у секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, препознавањем 

мотива, певањем инструктивних вежби и лакших примера из литературе и савлађивањем 

једног канона. Опажање тонова и касније интервала и акорада из каденца, певање тежих 

примера из литературе и двогласних примера одвија се у облику обнављања тоналитета 

обично следеће године. Тада се утврђују нарочито тонови субдоминантне функције, али и 

остали тежи скокови. Ова фаза обраде тоналитета праћена је писаним диктатима, док је 

претходна базирана на усменим диктатима, од писмених је тражено записивање само 

појединачних тонова и више тонова.  

У двогодишњој школи, за разлику од шестогодишње и четворогодичње, припрема и 

поставка следе непосредно једна иза друге. Оне лествице које имају велики број предзнака 

(„упознају”) савлађују се теоријски, изводе се певањем лествица и каденце и илуструју се 

примером из литературе (Цис-дур на пример). 

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и 

метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих 

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља 

звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу 

поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење кратких 

ритмичких мотива са новим градивом, учење ритмичких примера без тонских висина, 

савлађивање ритмичких етида – парлато уз помоћ наставника ради правилног 

акцентовања, испитивање наученог градива, самостално извођење нових задатака са 

сличним садржајем, писмени диктати и читање примера из вокалне и инструменталне 

литературе.  

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање 

ритмичких окосница наших народних песама и игара.  

Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у 

једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним 

читањем ученици савлађују континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом а 

тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају (без враћања код учињене 

грешке).  

Етиде за ритмичо читање не смеју да личе на ритмичке задатке исписане на једној 

линији јер су оптерећене другим проблемима (темпо, карактер, фразирање, акцентовање и 

др.). Пожељно је обрадити мањи број задатака и савладати их, него на сваком часу 

ишчитавати нове вежбе неприродног садржаја, какав се не налази у уметничкој музици.  

Домаћи задатак треба да садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, 

утврђивање научених ритмичких етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро 

научених примера за поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери из 

литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на часу.  
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Неприхватљиво је давати домаће задатке који се односе на певање мелодијских 

вежби из уџбеника јер је то најнегативнији поступак, који негира оправданост наставе 

солфеђа. Њих ће ученици вежбати свирајући на свом инструменту.  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

ЦИЉ 

Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање 

теоријске наставе са солфеђом и наставом инструмента, односно певања. 

ЗАДАЦИ 

Упознавање музичких појмова и појава. 

Владање законитостима теорије музике. 
Остваривање функционалних задатака – стицање брзине у схватању тонских односа     

лествице, интервали и акорди). -  Владање музичком ортографијом. 

II РАЗРЕД 

(1  час недељно, 35 часова годишње ) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Постављање и упоређивање лествица. 

Тоналитети. 

Обрада интервала. 

Постављање акорада. 
Многостраност тонова. - Појмови и дефиниције - Орнаменти. 

ГРАДИВО 

Лествице: све дурске и молске лествице. Упоређивање истоимених тоналитета, као и 

паралелних. Упоређивање лествица удаљених за хроматски полустепен. Енхармонске 

лествице.  

Интервали и акорди: обртаји интервала, сложени интервали. Исписивање шифри основних 

интервала. Обртаји консонантних квинтакорада. Умањени и прекомерни квинтакорд без 

обртаја. Конструкција ових квинтакорада на истом тону. Лествични квинтакорди. 

Многостраност тонова. Мали дурски септакорд (иа доминанти) са обртајима. Умањени 

септакорд на VII ступњу у молу са разрешењем и полуумањени у дуру са разрешењем. Све 

врсте септакорада.  

Појмови и дефиниције: проширивање знања основним појмовима и познавање нових термина 

из области темпа, артикулације, агогике и ритма. Основни украси и фигуре (орнаменти).  

ИСПИТНИ ПРОГРАМ  

1 . Писмени део : 

шифре интервала и акорада; 
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исписивање предзнака појединих лествица;  

исписивање врсте интервала и акорада – принцип теста. 

2 . Усмени део : 

изградња интервала и акорада;  

ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику.  

ЛИТЕРАТУРА 

Дробни и Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

Д. Деспић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

М. Тајчевић: Теорија музике 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру 

домаћих задатака, преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и 

нотних записа, по диктату наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и 

бас кључу (обележавање нотних трајања и пауза, врсте такта). Редослед нотних тонова, 

изговор солмизацијом и абецедом, успешно је савладан када ученици нижу све тонове 

узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму две 

октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду је 

предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на главним 

ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).  

Све основне појмове: ступањ, степен, полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, 

трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и друго требало би исписивати на табли речима и 

нотном сликом, а и показивати и одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорда од било 

ког основног тона и проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. 

Увиђањем распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за 

теоријску изградњу свих дијатонских лествица.  

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. 

Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т– 

SD–D) , одмах треба обрађивати и каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста молске 

лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговорам, а што је увод у опажање 

апсолутних висина. Изговарањем свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице 

улази се у област хроматике. Промену у хармонском молу објаснити хармонским 

разлозима (дурска доминанта), а у мелодијскам молу мелодијским разлозима 

(елиминисање прекомерне секунде).  

Квинтне кругове, као и низање повисилица (последња повисилица – вођица) и 

снизилица (претпоследња снизилица – име тоналитета) треба, за разлику од шестогодишње 

и двогодишње школе, обрадити у овом разреду, а у каснијим разредима – у средњој школи 

– упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне лествице, лествице 

удаљене за хроматски полустепен и енхармонске лествице.  

Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба 

кључа, исписивање лествичног низа са предзвацима испред нота, препознавање лествице 
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на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, 

проналажење једног тетрахорда у више лествица и друго.  

Обрада интервала такође је предвиђена. Најпре лествични интервали, и то 

именовањем без врсте, а касније се врста интервала повезује са одређеним местом у 

лествици (на пример: велике терце на главним ступњевима у дуру). Веома је важно 

постављање интервала у линијски систем и његово брзо препознавање. Изградња 

интервала, именовање абецедом, исписивање интервала и коришћење шифри вежбају се 

усменим и писманим путем. Обртаје интервала, такође, треба вежбати усмено и писмено, а 

касније дефинисати ове појмове. Интервале сексту и септиму теоријски постављамо као 

обртај одговарајућих интервала. Умањене и прекомерне интервале приказујемо са 

разрешењем; у школи за основно музичко образовање приказујемо прекомерну кварту и 

умањену квинту и њихово проналажење у тоналитету.  

Лествичне квинтакорде, који се испевавају у мелодици, требало би вежбати и 

усменим изговором (са повећањем брзине изговора). Када се обраде врсте квинтакорада, 

вежбати изградњу дурског и молског квинтакорда од истог тона (усмено и писмено 

вежбање, а и вежбање на инструманту). Може се теоријски поставити у умањени и 

прекомерни квинтакорд јер упоређивањем са дуром и молом ова поставка није тешка 

ученицима. Сваки квинтакорд се изговара и у својим обртајима, у низу – квинтакорд, 

секстакорд, квартсекстакорд (на овај начин ученици клавирског одсека свирају трозвук од 

прве године). Свесним прихватањам да један тон може бити основни тон, терца или квинта 

различитих квинтакорада уводимо ученике у хармонско мишљење – усмена и писмена 

вежбања изградње од истог тона, навише и наниже, квинтакорда, секстакорда и 

квартсекстакорда.  

Септакорди се лако усвајају након усмених и писмених вежбања за терце и 

“квинтакорде”, MD7 се везује за доминанту дура и мола. Представљањем доминантног 

септакорда у линијском систему указати на положај тонике, подједнако удаљене од 

најнижег и највишег тона. Вежбање изградње доминантног септакорда и његових обртаја 

је усмено, писмено и на клавиру са разрешењем у одговарајући тонични трозвук. Исти 

поступак се користи код умањеног и полуумањеног септакорда. Остале септакорде такође 

постављамо у тоналитет и вежбамо бржу и тачнију изградњу. Хроматским променама 

појединих тонова у дуру (мол-дуру) и молу (хармонски и мелодијски мол) указујемо и на 

промену у врсти септакорда, као и квинтакорда.  

У раду са ученицима све ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику 

требало би примењивати од прве научене песме. Учење ових ознака, са италијанским 

називима, без музичког садржаја не омогућава ученицима да упознају карактер 

композиције. Поступно усвајање ових термина, уз адекватан превод, помоћи ће ученицима 

да на одговарајући начин интерпретирају и препознају музички садржај. 

1.4 .  ОРКЕСТАР, ХОР И КАМЕРНА МУЗИКА 

ЦИЉЕВИ 

Анимирати и оспособити ученика за групно музицирање. 

Усагласити индивидуално извођење са потребама групног. 

Усагласити интонацију и артикулацију свих ученика у свим видовима групног музицирања. 

Развијати перцепцију слушања осталих чланова. 
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Развијати жељу за успехом и радом у групном музицирању. 

ЗАДАЦИ 

Оспособљавање за даље музицирање. 

Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем. 

Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду. 

Развијање интонације и артикулације у складу са осталим члановима у групном раду и 

слушање других. 

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

ОРКЕСТАР: обавезан је за ученике IV, V, и VI разреда шестогодишњег и III и IV 

разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.  

ХОР: настава хора обавезна је за ученике IV, V, и VI разреда клавира, као и за оне 

ученике који нису укључени у рад оркестра или камерне музике.  

КАМЕРНА МУЗИКА: настава камерне музике обавезна је за ученике IV, V, и VI 

разреда шестогодишњег и III и IV разреда четворогодишњег основног музичког 

образовања и васпитања који нису укључени у рад оркестра или хора. Организује се у 

групама од три ученика.  

ОРКЕСТАР 

У школи се формира гудачки оркестар према могућностима. Уколико нема ученика који 

свирају виолу, могу их заменити ученици који свирају деоницу треће виолине. Рад са 

гудачима треба да обухвати усклађивање прстореда, потеза и положаја гудала.  

Дувачки оркестар се формира самостално, уколико школа има довољан број ученика, или се 

може прикључити гудачком оркестру.  

Рад са оркестром обухвата увежбавање деоница, ритмичко и интонативно усклађивање, 

фразирање и динамичку обраду.  

Оркестар хармоника формира се самостално и обично се дели на четири деонице.  

Оркестар тамбура формира се самостално и то у оквиру могућности школе.  

Ансамбли ренесансних инструмената, као и оркестри народне, забавне и џез музике 

формирају се самостално.  

Ради бољег и бржег савладавања програма неопходно је да наставници инструмента на 

часовима главног предмета са ученицима прочитају и технички обраде деонице које се 

извиде на часовима оркестра.  

Минимум програма: 3 краћа дела или једно дело у више ставова, по избору диригента. 

Обавезни су јавни наступи оркестра у току школске године.  

ХОР 

Програм рада са хором треба да садржи: вежбе дисања, вокализе за уједњачавање боје 

гласова, певање канона, певање двогласних и трогласних композиција.  
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Минимум програма: обрада најмање три трогласне композиције различитих стилских епоха, 

укључујући и домаће ауторе. Обавезни су јавни наступи хора у току школске године.  

КАМЕРНА МУЗИКА 

Обухвата други циклус школовања.  

ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА  

две композиције из периода барока или 

једно дело из периода преткласицизма, класицизма, романтизма и савремене музике, или  

три комада из различитих стилских епоха.  

Наставник је обавезан да сваки камерни ансамбл припреми ученике за најмање један јавни 

наступ у току школске године.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОРКЕСТРА, ХОРА И КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 

Групно музицирање се у школи организује према могућностима извођења наставе. 

Ученицима инструменталне наставе, првенствено је потребно омогућити да буду 

организовани у рад оркестра и камерне музике. Ученици могу бити истовремено 

обухваћени и радом оркестра као и учешћем у раду камерног ансамбла. У школама у 

којима постоји хор укључити све ученике који нису обухваћени радом оркестра и 

камерног музицирања, а према Правилнику о наставном плану и програму.Приликом 

одабира програма у групном музицирању, обратити пажњу да одговара техничким и 

музичким способностима свих учесника, нарочито када нису у питању ученици истих 

разреда и узраста. Програм треба да буде подстицајан и прихватљив да би се код ученика 

развила жеља и позитивна мотивација за рад у оркестру, хору и камерним ансамблима 

Извод из Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и 

васпитања сачинио је Стручни актив за развој Школског програма: 
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Емилија Миодраг, председник Стр. актива за развој школског програма 

Катарина Врачар, директор школе 

Теодора Ђокић, члан 

Милица Радојевић, члан 

Лазар Кованџић, члан 

Сара Врањеш, члан 

Драган Гљатовић, члан 

Александар Николић, представник из Савета родитеља 

У Београду, септембар 2018. године 

 
 


