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УВОД
Цењене колегинице и колеге!
Пред вама је приручник написан с намером да пружи помоћ при извођењу наставе музичке културе. Њиме првенствено желим да вам помогнем и омогућим
једноставније припремање за наставу музичке културе.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Циљ наставе музичке културе је стицање основне музичке писмености и напредовање у остварењу образовних достигнућа, оспособљавање ученика да решавају
задатке, изражавају и образлажу своје ставове и мишљења, дискутују о томе, те
развијање мотивације и интересовања код ученика за садржај предмета. Ученици упознају музичку културу обрађујући музику различитих раздобља и стилова,
развијају музикалност и креативност, уједно негујући заједничко и индивидуално
музицирање.
Задаци музичке културе су да се кроз различите садржаје и облике рада остваре
предвиђени циљеви наставе, развију навике слушања, доживљавања и разумевања
музике, развије и подстиче креативност (извођење, слушање, истраживање и стварање музике), упознају основе музичке писмености и изражајних средстава и стварање музичких ансамбала.

ГРАЂА УЏБЕНИКА
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УВОД

Приручник прати и даје сугестије за извођење наставног часа према наставним јединицама обрађеним у уџбенику.
Уџбеник музичке културе састоји се од четири веће наставне целине: МУЗИКА КРОЗ
ВЕКОВЕ, ЧОВЕК И МУЗИКА, НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО и ЈЕЗИК МУЗИКЕ.
 МУЗИКА КРОЗ ВЕКОВЕ је целина у којој се обрађује историја музике, тј. музичко-стилска раздобља од романтизма до музике XX века (што укључује
џез, забавну, филмску музику и рок музику). Текст је богато пропраћен одговарајућим примерима за слушање и биографијама истакнутих композитора.
 У наставној целини ЧОВЕК И МУЗИКА представљенa су најпознатијa музичкосценскa дела (опера, балет, оперета и мјузикл). Текст је богато пропраћен
одговарајућим примерима за слушање и биографијама истакнутих композитора.
 У наставној целини НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО следе бројни музички примери различитих врста песама (духовних, народних, староградских, родољубивих и песама националних мањина).
 ЈЕЗИК МУЗИКЕ је целина у којој се понављају основе музичке писмености и
музички појмови, праћени нотним записима и примерима за слушање.
На крају уџбеника налази се додатак с кратким прегледом музичко-стилских праваца, речник појмова и регистар појмова и имена.

Како би се код ученика избегло засићење истим тематским садржајем, који је у уџбенику обухваћен у три веће тематске целине, могуће је наставне јединице обрађивати промењеним редоследом. На наставнику је да одабере редослед обраде
наставних јединица према могућностима и интересовањима ученика одређеног
одељења. Овим приручником је приказана једна од могућности обраде наставних
садржаја.

ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
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На самом почетку приручника у целости је цитиран Наставни план и програм музичке културе за 8. разред основне школе, а затим су наведени предлози годишњег
плана и месечних планова за извођење наставе.
План извођења наставног часа у овом приручнику обухвата следеће компоненте:
 НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ у којој су садржана нова знања, уз предлоге за
слушање, извођење и стварање музике;
 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА обрађује одређену тему или подручје;
 КЉУЧНИ ПОЈМОВИ који се обрађују и потребно их је усвојити (поновити);
 ЦИЉЕВИ наставне јединице су: описмењивање, развијање сопственог става, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног
музицирања.
 ЗАДАЦИ наставне јединице су:
– образовни одређују која знања ученик треба да разуме и усвоји на наставном часу;
– функционални одређују начине и методе помоћу којих би ученик требало
да усвоји захтеве наставне јединице;
– васпитни одређује начела према којима обликујемо и обогаћујемо личност
ученика.
 ТИП ЧАСА који може бити: уводни час, час обраде, час утврђивања и понављања градива.
 ОБИК РАДА на наставном часу може бити: индивидуални, фронтални, рад у
паровима и групни рад.
 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ којима се постиже обрада и остваривање циља наставног
часа су разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање и свирање.
 НАСТАВНА СРЕДСТВА помажу и олакшавају обраду наставне лекције и чине
је занимљивијом:
– аудитивна (инструмент/и, ЦД запис);
– аудио-визуелна (ДВД запис, интернет);
– визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије);
– текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци);
– помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор).
 КОРЕЛАЦИЈА представља међусобну повезаност садржаја наставне јединице
с другим школским предметима.

 ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА садржи:

– увод и најаву циља којима се уводи у садржај наставног часа, односно понављање садржаја претходног часа као наставак обраде одређене теме
или подручја;
– главни део у којем се обрађује тема наставне целине и нови појмови, уз
примере за слушање;
– завршни део подразумева понављање и утврђивање обрађених појмова,
знања и садржаја наставне јединице.
Уз уџбеник и примере на ЦД записима, предлажемо праћење и коришћење стручне литературе и стручних часописа, као и усавршавање на стручним семинарима за
наставнике музичке културе.
Нека овај приручник допринесе вашој креативности како би настава музичке културе била што боља, савременија, занимљивија и кориснија.
Желим вам успех у раду!
Ауторка

УВОД
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА
МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
У 8. РАЗРЕДУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Број часова годишње: 34
Број часова недељно: 1

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну
уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као
и да:
 упознају музичку културу путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха;
 развију музикалност и креативност;
 негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима
васпитно-образовног рада са ученицима.

Оперативни задаци
Ученик уме да препозна основне елементе и музичке карактеристике:
 музичких инструмената;
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Задаци наставе музичке културе су следећи:
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и
циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани;
 стицање знања о музици различитих епоха;
 развијање способности извођења музике (певање/свирање);
 развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање
за разумевање музике;
 подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
 даље упознавање изражајних средстава музичке уметности;
 оформити и неговати рад школског ансамбла.

 историјско–стилских периода;
 музичких жанрова;
 народног стваралаштва.

Ученик уме да анализира повезаност:
 музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком
писменошћу;
 опише основне изражајности (нпр. брз темпо са живахним карактером);
 структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале
са догађајима у драми);
 облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота.
Ученик треба да:
 зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру
музичког дела; разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и
облика музичког фолклора;

критички и аргументовано образлаже свој суд;
 уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним
ефектом).
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Ученици умеју да:
 препознају теме из познатих композиција домаћих и страних аутора;
 упознају музику различитих жанрова;
 буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику;
 активно учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе;
 стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и других музичких дела.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Упознавање музике различитих епоха и извођење музике
Примењивати стечена знања о музици различитих епоха кроз музичке примере.
Основе музичке писмености
Стечена знања из музичке културе проширивати и примењивати на примерима за
певање и свирање.
Стварање музике
Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. Стварање дечјих композиција.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У програму наставе музичке културе за осми разред истакнуто место има стицање
знања о музици, које се остварује праћењем њеног развоја у различитим епохама. Циљ наставе заснован је на обради тема значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких изражајних средстава, жанрова и облика, као
и истакнутих стваралаца и извођача. Ови циљеви се остварују слушањем музичких
дела и активним музицирањем (певање и свирање). Основе музичке писмености

и музичко–теоријски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег
разумевања музике и музичког дела.
Основни принцип у остваривању циљева и задатака наставе музичког васпитања
јесте активно учешће ученика на часу. У том процесу неопходно је на једном часу
обухватити различита подручја из програма предвиђеног за тај разред и комбиновати различите методе и облике рада у настави. Час посвећен само једном
подручју и извођен само једном методом (применом само једне методе) није дидактички и методички осмишљен, делује демотивационо и монотоно, незанимљив
је за ученике.
Реализација наставе музичке културе:
 стицањем знања о музици;
 певањем, свирањем и стицањем музичке писмености;
 слушањем музике;
 неговањем дечјег музичког стваралаштва.
Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика
за активно учествовање у музичком животу своје средине.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА У 8. РАЗРЕДУ
Стицање знања
Ученици усвајају знања о делатности музичке професије. За усвајање и утврђивање
садржаја наставе музичка култура у осмом разреду, треба користити следеће наставне методе: дијалошку, методу демонстрације и показивања, монолошку и др.
Приликом обраде тема обавезно користити очигледна средства и увек их повезивати са слушним примерима и извођачком праксом.
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Слушање музике
У области слушања музике ученик уме на основу слушања музичких примера да
именује:
 музичке изражајне елементе;
 извођачки састав;
 музичке жанрове;
 српски музички фолклор;
 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре);
 препозна структуру одређеног музичког жанра;
 структуралном и драматуршком димензијом звучног примера;
 жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера;
 контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора.
Основе музичке писмености
 Обнављање стечених знања из музичке писмености на конкретним музичким примерима (предзнаци, ознаке за динамику и темпо, нотне вредности,
обрађене лествице).

 Анализа музичких елемената и карактеристика (темпо, карактер).
 Упознавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава.

Извођење песама по слуху и из нотног текста:
 указивање на значај правилне хигијене гласа, стална брига о положају тела
при певању, вежбе за певачко дисање, вежбе артикулације, распевавање уз
инструменталну пратњу и без ње, певање каденце;
 учење песме почиње увођењем у тематику, затим следи наставниково тумачење литерарног текста са наглашавањем васпитних елемената;
 приликом учења песама по слуху прво се демонстрира оригинални облик
песме (у темпу, са динамиком), а затим се врши једноставна анализа песме
због разумевања форме (заједничко уочавање понављања и контраста);
 приликом учења песама из нотног текста прво се врши анализа записа песме
(уочавају се: кључ, предзнаци, такт уз пробу тактирања, динамичке и артикулационе ознаке, дужине и имена тонова), затим се нотни текст ишчитава парлато (са понављањима док се текст не утврди), уради се вежба распевавања
и прелази на певање док наставник свира мелодију;
 осмишљавање почетне интонације песме остваривати инструменталним
уводом;
 песма се учи по деловима и фразама, уз инструменталну пратњу која се у почетку своди на мелодију (аранжмане додати тек пошто је песма научена);
 теже ритмичке фигуре и мелодијске скокове обрађивати комбиновањем понављања и увежбавања;
 током учења непрекидно инсистирати на изражајном и доживљеном певању.
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Музичко извођење
У области музичког извођења ученик уме да:
 пева једноставне дечје, народне или популарне композиције;
 изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције на бар једном
инструменту;
 изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем, као солиста и у
школским ансамблима;
 свира на инструменатима Орфовог инструментаријума;
 свира на фрулици, мелодици, тамбури, гитари и другим доступним инструментима;
 свира примере из музичке литературе.
Музичко стваралаштво
У области музичког стваралаштва ученик уме да:
 направи музичке инструменте, користећи предмете из окружења;
 осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела;
 изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним
музичким инструментима;
 учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст;
 осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате
музичке инструменте;

 импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске)

у оквиру различитих жанрова и стилова;
 осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс;
 импровизује мелодије на задати текст.

ДИДАКТИЧКО–МЕТОДИЧКА УПУТСТВА

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА
Извођење музике
Певањем песама ученик стиче нова сазнања и развија музички укус. Извођењем
музике ученик овладава појмовима из основа музичке писмености. Циљеви и задаци наставе доприносе развијању љубави према музичкој уметности, подстицању
смисла за лепо, формирању естетских критеријума и свестраном развоју личности
ученика, као и оплемењивању и улепшавању свакодневног живота.

15

ПЛАН И ПРОГРАМ

Садржаји наставе ученицима пружају знања и информације из области музичке
уметности, која су неопходна за даље разумевање, доживљавање, праћење и процењивање основних музичких вредности. За успешну реализацију садржаја наставе музичке културе неопходно је остварити основни дидактички предуслов:
кабинет са наставним и очигледним средствима. Основна наставна средства су:
клавир, комплет Орфовог инструментарија за све ученике, табла са линијским системима, квалитетни уређај за слушање музике, а пожељни су и компјутер, уређај за
емитовање, Ди-ви-ди са пратећом опремом. Очигледна наставна средства су: слике појединачних инструмената, гудачког и симфонијског оркестра, слике страних и
домаћих композитора и извођача, угледних и значајних посленика из области музичке уметности, квалитетни снимци примера.
Садржаји музичке културе пружају ученицима довољно знања и способности за
формирање истанчаног музичког укуса (критеријума за избор правих музичких садржаја) и помоћи да разликују стварне вредности и квалитете у свету музике која
их окружује у свакодневном животу од оних садржаја који не доприносе развоју
њихове музичке перцепције, укуса и естетског васпитања.
Усвајање знања ученика зависи од методичке организације часа, која мора бити
добро планирана, осмишљена и занимљива. На часовима је неопходно ученике претходно ваљано мотивационо припремити за активно учешће у наставном
раду, а сам час музичке културе треба да код ученика подстиче уметнички доживљај музичког дела које се интерпретира. Различитим облицима и методама рада
у настави, техникама и очигледним средствима ученици се подстичу на усвајање
нових знања. Наставник је у наставном раду равноправни учесник у свим активностима.
Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба
задавати ни у једном разреду.
Садржаје наставе, кад год је то могуће, повезивати са другим наставним предметима, музичким животом друштвене средине и учествовати на такмичењима и музичким приредбама.

Приликом избора композиција наставник полази од нивоа психофизичког развоја
ученика и њима блиских садржаја, ширећи при том њихова интересовања и обогаћујући дотадашња знања новим садржајима. Такође, потребно је да се сагледају и
оцене могућности ученика неопходне за избор и реализацију композиција за певање и свирање.
Приликом интерпретације песме по слуху потребно је извршити анализу песме, обрадити текст и утврдити о чему песма говори, као и одредити лествицу у којој је написана. За сазнавање и доживљавање народне песме важно је разумети њено етничко и географско порекло, улогу песме у народним обичајима или свакодневном
животу.
Такође, у поступку избора предложених песама, неопходно је водити рачуна о томе
да у току рада буду заступљене: државна химна, Химна Светом Сави, уметничке, народне и пригодне песме савремених дечјих композитора, као и композиције које
су стварала деца, заступљене на фестивалима дечјег музичког стваралаштва. Ради
актуелизације програма, наставник, такође, може предложити и понеку песму изван програма предложених композиција ако је у складу са циљевима и задацима
предмета и уколико одговара критеријумима васпитних и уметничких вредности.
Посебну пажњу посветити изражајности интерпретације – динамици, фразирању,
доброј дикцији.
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Музичко извођење
У раду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери песама које су солмизационо обрађене.
Различитим наставним поступцима потребно је подстицати дечје предиспозиције
за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост свирања, чиме се богати
личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.
Обавезно је извођење државне химне и Химне Светом Сави.
У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће
у певању. Таквим ученицима пружити могућност афирмације свирањем на дечјим
музичким инструментима и учешћем у групном музицирању.
Слушање музике
Слушање музике је активни психички процес, који обухвата емоционално доживљавање и мисаону активност ученика. Улога наставника у организовању правилног
приступа слушању музике суштински је важна за естетски однос према музици и за
тумачење и доживљавање музичког дела. Слушање музике је у функцији стицања
знања о музици и део је обраде задатих тема.
Пре часова слушања музике потребно је методички тако организовати наставу да
се прво обнове знања из области музичких изражајних средстава, која се стављају
у функцију изабраног примера. Треба избегавати утврђене методске поступке и трагати за новим приступом у складу са делом које се обрађује. Личност ствараоца се
представља целовито, у складу са његовим уметничким портретом и са основним
хронолошким подацима, уз одабране анегдоте и уз настојање да се ученикова знања
из различитих области повежу и ставе у функцију разумевања слушаног дела.

Елементи музичког облика могу се усвајати графичким представљањем, али је неопходно инсистирати на звучној представи сваког облика као основи разумевања.
Музички облици се усвајају у оквиру историјског контекста у којем су се појавили.
Пожељно је користити паралеле са савременим стваралаштвом корелација са осталим сродним наставним предметима.
Музичко стваралаштво
Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим музичким активностима, а као резултат креативног
односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: подстиче
музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања за
музичку уметност и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних активности и знања.
Наведене активности треба вредновати у складу са стваралачким ангажовањем
ученика, а не према квалитету насталог дела јер су и најскромније музичке импровизације педагошки оправдане.

ПРОГРАМ ДОДАТНОГ РАДА
Додатна настава се организује за ученике који су посебно додатно мотивисани за
сазнавање, учење и проширивање знања у области музичке уметности, као и за
свирање на појединим инструментима.
Задаци наставе су:
 развијање музичке способности ученика и жеље за активним музицирањем и
учествовањем у школским ансамблима;
 корелација инструменталне наставе са теоријским знањима из области музике;
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Праћење и вредновање ученика
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика
у настави музичке културе, неопходно је да наставник претходно упозна музичке
способности сваког ученика.
Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави спроводи се организовано. У поступку вредновања знања, наставник посебно прати развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично.
Такође, наставник прати развој личности у целини и објективно процењује колико
је ученик савладао програмске захтеве.
Смисао и сврха оцењивања у настави музичке културе не треба да се односе искључиво на оцену и процену музичких способности, већ је потребно да буду у функцији
награде и подстицања за залагање, интересовање, љубав према музици. Оцену треба користити као облик мотивације: она треба ученике да мотивише на музичке активности и на бављење музиком, у складу с њиховим стварним способностима и
потребама.
Домаће писмене задатке или писане текстове, контролне задатке и слично не примењивати у настави музичке културе ни у једном разреду. Наставни садржаји музичке културе остварују се само у школи.

 подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно му-

зицирање.
Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, приручнике и збирке за поједине инструменте. Своја постигнућа у додатној музичкој
настави ученици представљају и приказују на школским и другим приредбама.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У свакој основној школи могу се основати: групе певача вокалних солиста и солиста инструменталиста који увежбавају соло песме, краће комаде, дуете, терцете,
квартете; мали камерни инструментални састави; секције љубитеља слушања музике – који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње (концерте,
радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.). Осим секција вокалних солиста, инструменталних солиста и љубитеља слушања музике, могуће је организовати секцију младих композитора и са њима радити индивидуално на развоју музичке креативности. Такође, могуће је основати секцију младих етномузиколога,
који ће прикупљати недовољно познате или готово заборављене песме средине у
којој живе. Број и врста музичких секција које је могуће оформити у основној школи у односу на способности и интересовања ученика одређени су само афинитетом ученика и ентузијазмом наставника. За слободне активности одређује се 1 час
недељно.
Рад формираних секција одвија се континуирано током целе школске године.
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Хор
Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих разреда. У свакој школи у којој постоје услови треба основати
школски оркестар. Часови хора и оркестра се у оквиру 40-часовне радне недеље
изводе континуирано од почетка до краја школске године, у складу са наставним
програмом.
Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора
различитих епоха.
У току школске године хор изводи најмање десет композиција.
Оркестар
Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет инструменталиста који изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити
састављени од инструмената који припадају истој породици (блок флаута, мандолина, тамбура, хармоника, Орфов инструментаријум итд.), или мешовитог састава,
према расположивим инструментима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора различитих епоха, у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав.
У току школске године оркестар изводи најмање осам дела, од којих нека заједно
са хором.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ
УНУТАР НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
(преузето са http://portal.ceo.edu.rs Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)

Област: 1. Знање и разумевање
Основни ниво
У области Знање и разумевање ученик уме да:
МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености
МК. 1.1.2. опише основне карактеристике
 музичких инструмената и састава
 историј ско–стилских периода
 музичких жанрова
 народног стваралаштва
Средњи ниво
У области Знање и разумевање ученик уме да анализира повезаност:
МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музич
ком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)
МК. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример,
оперски финале са догађајима у драми)
МК. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота

Област : 2. Слушање музике
Основни ниво
У области Слушање музике ученик уме, на основу слушања музичких примера, да
именује:
МК. 1.2.1. музичке изражајне елементе
МК. 1.2.2. извођачки састав
МК. 1.2.3. музичке жанрове
МК. 1.2.4. српски музички фолклор
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Напредни ниво
У области Знање и разумевање ученик:
МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у окви
ру музичког дела
МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика
музичког фолклора
МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд
МК. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом)

Средњи ниво
У области Слушање музике ученик уме да:
МК. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство
опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат
специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре)
МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра
Напредни ниво
У области Слушање музике ученик уме да анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:
МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера
МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера
МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора

Област: 3. Музичко извођење
Основни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да:
МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције
МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар
једном инструменту
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Напредни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да:
МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста
и у школским ансамблима.

Област: 4. Музичко стваралаштво
Основни ниво
У области Музичко стваралаштва ученик уме да:
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења
МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела
МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке деонице на
направљеним музичким инструментима
МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст.
Напредни ниво
У области Музичко стваралаштво ученик уме да:
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге за
дате музичке инструменте
МК. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и
мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова
МК. 3 4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс.

КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ
И СВИРАЊЕ

Народна музика
Наджњева се момче и девојче
Све тичице запјевале
Седи мома на пенџеру
Ти, једина
Трескавица коло
Шано, душо
Духовне песме
Божићу, наша радости
Исајија Србин – Алилуја
Помози нам драги Боже
К. Станковић – Многаја љета
Тропар за Божић
Тропар Светом Сави
С. Мокрањац – одломак из литургије,
Буди имја
Староградске песме
Ајде Като, ајде злато
Небо је тако ведро

Што се боре мисли моје
Ој, јесенске дуге ноћи
У тем Сомбору
Песме из балканских ратова и Првог
светског рата
Капетан Коча путује
Креће се лађа француска
Тамо далеко
Канони
М. Преторијус – Живела музика
М. Преторијус – Освану дан
Ј. Хајдн – Интервали
Песме које су компоновала деца
Одабир песама награђен на Фестивалу
дечјег музичког стваралаштва.
Песме националних мањина
Зека (мађарска)
Мала птица (албанска)
Родиле су трњине (русинска)
Тодоро, Тодорке (бугарска)
Црвена јабука (словачка)
Чобанчић (румунска)
Ђелем, ђелем (ромска)
Забавна и филмска музика
Избор савремених популарних песама.
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Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Школска химна

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА
РАД ХОРА
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Песме домаћих аутора
К. Бабић – Балада о два акрепа
И. Бајић – Српски звуци
З. Вауда – Мрави
З. Вауда – Пахуљице
С. Гајић – Тужна муха
Д. Деспић – Киша
Д. Деспић – Огласи
Д. Деспић – Смејалица
В. Ђорђевић – Веће врана
В. Илић – Воденица
Д. Јенко – Боже правде
Д. Јенко – песме из Ђида
Ј. Каплан – Жуна
П. Коњовић – Враголан
Ј. Маринковић – Љубимче пролећа
М. Милојевић – Ветар
М. Милојевић – Младост
М. Милојевић – Муха и комарац
С. Мокрањац – II руковет
С. Мокрањац – X руковет
С. Мокрањац – XI руковет
С. Мокрањац – На ранилу
С. Мокрањац – Пазар живине
С. Мокрањац – Славска
С. Мокрањац – Тебе појем
С. Мокрањац – Химна Вуку
Б. Симић – Пошла ми мома на вода
Т. Скаловски – Македонска хумореска
М. Тајчевић – Додолске песме
М. Тајчевић – I свита из Србије
Шистек/Бабић – Ој, Србијо

Страни композитори
Аутор непознат – Ла виолета
Ј. Брамс – Успаванка
К. М. Вебер – Јека
Г. Гусејнли – Моји пилићи
Г. Димитров – Ана мрзелана
З. Кодаљ – Каталинка
З. Кодаљ – Хидло Веген
О. ди Ласо – Ехо
Л. Маренцио – Ад уна фреска рива
В. А. Моцарт – Успаванка
Д. Ђовани – Ки ла гаљарда
С. Обретенов – Гајдар
Палестрина – Бенедиктус
Палестрина – Вигилате
Б. Сметана – Долетеле ласте
Ф. Супе – Проба за концерт
Ф. Шопен – Жеља
Ф. Шуберт – Пастрмка
Канони
Аутор непознат – Dona nobis pacem
Л. Керубини – На часу певања
В. А. Моцарт – Ноћ је мирна
Ј. Г. Ферари – Кукавица
В. Илић – Сине музика
Ј. Хајдн – Мир је свуда

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Месец

Број и назив часа
(наставне јединице)
1. Државна химна и
химна Св. Сави

СЕПТЕМБАР

2. Шетња музичким
епохама I

3. Шетња музичким
епохама II

4. Романтизам I
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Задаци наставе

Тип часа

 образовни: упознавање значења химне и поштовање
националних симбола
 функционални: певање и слушање државне химне Д.
Јенко: Боже правде и К. Станковић/З. Вауда: Химна Св. Сави
 васпитни: развијање осећања припадности властитом и
другим народима, поштовање националних и државних
симбола
 образовни: понављање и синтеза досадашњих знања о
музичко-стилским епохама (од праисторије до периода
барока)
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
и анализа музичких примера – Ансамбл Ренесанс:
Скомрашка игра, Садила мома крај море лојзе, Соко бира
где ће наћи мира; К. Монтеверди: Опера Орфеј, тужбалица
Орфеја „Tu se’ morta“; Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт
бр. 2 у G-duru, I став и Токата и фуга у d-molu; А. Вивалди:
Концерт за фагот и окестар у B-duru, I став
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: понављање и синтеза досадашњих знања о
музичко-стилским епохама (класицизам)
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и
анализа музичких примера – В. А. Моцарт: Симфонија бр.
40 у g-molu, I став; Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 76, бр. 1, IV
став; Л. ван Бетовен: Увертира Егмонт, оп. 84
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање са стилском епохом романтизма
у музици и у другим уметностима, обрада нових музичких
форми: клавирска минијатура и соло песма
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и
анализа музичких примера – С. Рахмањинов: Прелудијум
у g-molu; Ф. Лист: Љубавни снови; Ј. Брамс: Мађарска игра
бр. 5 у g-molu; Ф. Шуберт: Посвета музици (An die Musik); Ф.
Шопен: Етида бр. 12 у c-molu, оп. 10
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике

– уводни час
– час обраде,
утврђивања и
понављања

– час обраде
– час утврђивања и
понављања

– час обраде
– час утврђивања и
понављања

– час обраде

ОКТОБАР

6. Романтизам III

7. Импресионизам

8. Музика у Србији у
XIX веку I

 обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких
примера – П. И. Чајковски: Симфонија бр. 6 у h-molu,
„Патетична“, оп. 74, I став; Н. Паганини: Концерт за
виолину и оркестар бр. 2 у h-molu „La Campanella“, оп.
7, III став; Р. Штраус: Тако је говорио Заратустра, оп. 30
(одломак)
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање са стилском епохом романтизма
у музици, обрада појмова програмска музика и
националне музичке школе
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање
и анализа музичких примера – Е. Григ: Пер Гинт, оп.
23: Солвејгина песма и У пећини горског краља; М. П.
Мусоргски: Опера Борис Годунов – Пролог и збор; А.
Дворжак: Словенска игра бр. 8 у g-molu, оп. 46
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање са стилском епохом
импресионизма у музици и у другим уметностима
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и
анализа музичких примера: К. Дебиси: Прелид за поподне
једног фауна; М. Равел: Болеро
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање и чување музичке баштине
властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и
анализа музичких примера: – К. Станковић: Што се боре
мисли моје (обрада за клавир); С. Ст. Мокрањац: Пета
руковет и Осма руковет
 васпитни: неговање интересовања и осећаја поштовања
и вредновања музичке баштине своје домовине, стицање
културних навика за слушање уметничке музике

– час обраде

– час обраде
– час утврђивања и
понављања

– час обраде

– час обраде
– час понављања
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5. Романтизам II

9. Музика у Србији
у XIX веку II

НОВЕМБАР

10. Музика XX века
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11. Музика у Србији
у XX веку

12. Џез

 образовни: упознавање и чување музичке баштине
властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање,
певање и анализа музичких примера – Ј. Маринковић:
Херувимска песма и Отченаш из Литургије Св. Јована
Златоустог
 васпитни: неговање интересовања и осећаја поштовања
и вредновања музичке баштине своје домовине,
стицање културних навика за слушање уметничке
музике, развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: упознавање са музичким стиловима у XX веку
и стваралаштвом истакнутих композитора
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање
и анализа музичких примера – А. Шенберг: Дувачки
квинтет, оп. 26, I став; С. С. Прокофјев: Класична
симфонија у D-duru, I став; Б Барток: Музика за гудаче,
челисту и удараљке, IV став; И. Стравински: Балет
Посвећење пролећа – I део: Посвећење земље
 васпитни: развијање интересовања за историју
музике XX века, стицање културних навика за слушање
уметничке музике
 образовни: упознавање и неговање музичке баштине
властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање
и анализа музичких примера – С. Бинички: Марш на
Дрину; П. Коњовић: Сан летње ноћи – Сељачка игра; М.
Милојевић: Мелодије и ритмови са Балкана – Шаљивка; С.
Христић: Охридска легенда – Грлица; С. Христић: Опело у
b-molu – Свјати Боже; Ј. Славенски: Балканофонија, оп. 10
– Српска игра; Љ. Марић: Песме простора
 васпитни: неговање интересовања и осећаја поштовања
и вредновања музичке баштине своје домовине, стицање
културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање са врстама савремене музике
(блуз, џез и симфонијски џез), њиховим настанком и
најпознатијим композиторима и извођачима
 функционални: обрада текста, понављање ритма
синкопе и појма импровизације, слушање и анализа
музичких примера – С. Џоплин: The Entertainer; Оркестар
Глена Милера: Тhe Мооnlight Serenade; Л. Армстронг:
Nobody Knows и Oh, When The Saints; С. Бекет: Oh, When
The Saints; Џ. Гершвин: Опера Порги и Бес – Летње доба
(Summertime)
 васпитни: развијање интересовања за џез музику,
стицање културних навика за слушање уметничке
музике, развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду

– час обраде
– час понављања

– час обраде

– час обраде
– час понављања

– уводни час
– час обраде

ДЕЦЕМБАР

14. Филмска музика I

15. Филмска музика II

16. Рок I

 образовни: упознавање развоја забавне музике и њених
најпознатијих извођача
 функционални: обрада текста и појмова који се односе
на забавну музику (шлагер, шансона), слушање музичких
примера – Ф. Синатра: Strangers in the Night; Д. Мартин:
Everybody Loves Somebody; Д. Краљић: Звиждук у осам; É.
Пјаф: Milord и La Vie en Rose; И. Монтан: A Paris; Ж. Брел: Ne
me quitte pas
 васпитни: развијање интересовања за забавну музику
 образовни: упознавање развоја филмске музике и њених
најпознатијих представника
 функционални: обрада текста у уџбенику о појави филма
и филмске музике; слушање и певање музичких примера
– Х. Арлен: Изнад дуге (Over the Rainbow); Х. Манчини: Пинк
Пантер (тема); Џ. Вилијамс: Ратови звезда (насловна
тема); Е. Мориконе: Добар, лош, зао (тема)
 васпитни: развијање интересовања за филмску
музику, развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: упознавање улоге музике у анимираним и
музичким филмовима
 функционални: обрада музичких примера, слушање и
певање музичких примера – Д. Краљић: Девојко мала
(филм Љубав и мода); М. Давид/Ј. Ливингстон: A Dream
is a Wish Your Heart Makes (анимирани филм Пепељуга); Р.
Роџерс: Рунолист (музички филм Моје песме, моји снови)
 васпитни: развијање интересовања за филмску
музику, развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: упознавање појма и значења рок музике
и њених најистакнутијих представника 50–их и 60–их
година XX века
 функционални: обрада текста у уџбенику и појмова који
се односе на рок музику, слушање музичких примера –
R. Valens: Dona; The Animals: The House of Rising Sun; The
Beach Boys: Good Vibrations; C. Berry: Johnny Be Good; L.
Cohen: Suzanne; G. Parsons и E. Harris: Love Hurts; The Rolling
Stones: Satisfaction
 васпитни: развијање интересовања за рок музику

– час обраде

– час обраде

– час обраде
– час понављања
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ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

13. Забавна музика

ЈАНУАР

17. Рок II
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18. У посети позоришту

 образовни: упознавање нових рок песама, научити
неговати глас као инструмент
 функционални: обрада музичких примера; слушање и
певање музичких примера – Тhe Beatles : Yеsterday; М.
Фридман/Џ. де Најт: Rock Around the Clock; Pink Floyd:
Another Brick in The Wall
 васпитни: развијање интересoвања за рок музику,
развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: упознавање с појмом и функцијом позоришта
и позоришних занимања, упознавање с бонтоном у
позоришту приликом посете опери и балету
 функционални: обрада текста и илустративног
материјала у уџбенику
 васпитни: развијање интересовања за позориште,
развијање културе понашања у позоришту

– час обраде
– час понављања

– час обраде
– час понављања

ФЕБРУАР

20. Опера II

21. Оперета

22. Мјузикл

 образовни: упознавање појма и значаја опере,
стваралаштво истакнутих оперских композитора из
периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и
анализа музичких примера – Ђ. Росини: Опера Севиљски
берберин – арија Фигара и арија Росине; Ж. Бизе: Опера
Кармен – арија Ескамиља и арија Кармен „Хабанера”
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање појма и значаја опере,
стваралаштво значајних оперских композитора из
периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и
анализа музичких примера – Ђ. Верди: Опера Набуко –
хор Јевреја; Опера Травијата – арија Гермонта; Р. Вагнер:
Опера Танхојзер – арија Волфрама
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање појма и значаја оперете,
стваралаштво истакнутих композитора оперета из
периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику и слушање
музичких примера – Ж. Офенбах: Оперета Орфеј у
подземљу – Кан-кан; Ј. Штраус, мл.: Оперета Слепи миш –
Увертира
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање са појмовима мјузикл и рокопера, стваралаштво значајних композитора мјузикла XX
века
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
и анализа музичких примера: Л. Бернштајн: Прича са
западне стране – Maria, America i Tonight; Ендрју Л. Вебер:
Фантом у опери – дует Кристине и Фантома; Ендрју
Л. Вебер: Мачке – Мemory; Г. МакДермот: Коса – Let The
Sunshine
 васпитни: развијање интересовања за мјузикл и рокоперу, стицање културних навика за слушање уметничке
музике

– уводни час
– час обраде

– час обраде
– час понављања

– час обраде
– час понављања

– час обраде
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19. Опера I

23. Балет

24. Народно
стваралаштво

МАРТ

25. Духовне песме

26. Народне песме
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 образовни: упознавање са појмом балет и његовог
развоја као I чина; Л. Делиб: Балет Копелија – Мазурка из
I чина; С. С. Прокофјев: Балет Ромео и Јулија – Монтеки
и Капулети из I чина; С. Христић: Охридска легенда –
Грлица из I чина; И. Стравински: Петрушка – Руска игра из
I призора
 васпитни: развијање интересовања за балетску музику,
стицање културних навика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање и неговање музичког народног
стваралаштва Србије
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање
музичких примера – Додолска и Коледарска песма
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања
традиционалне музике, развијање интересовања за
музику
 образовни: упознавање и неговање духовне музичке
традиције Србије
 функционални: певање и слушање музичких примера
– Божићни тропар; Стеван Ст. Мокрањац: Светосавски
тропар; Стеван Ст. Мокрањац: Буди имја Господње из
Литургије Св. Јована Златоустог; Молитва Господња,
„Оче наш“; народна песма Помози нам, Вишњи Боже
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања
традиционалне музике, развијање интересовања за
музику
 образовни: упознавање и неговање српске народне
музике
 функционални: певање и слушање музичких примера
– народне песме: Шано душо; Све тичице запјевале;
Седи мома на пенџеру; Ти једина, свирање музичког
примера Шано душо на инструментима Орфовог
инструментаријума
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања
традиционалне музике, развијање интересовања за
музику

– час обраде

– уводни час

– час обраде
– час понављања

– час обраде
– час понављања

АПРИЛ

28. Родољубиве песме

29. Песме националних
мањина

30. Елементи музике I

 образовни: упознавање и неговање традиције
староградских песама у Србији
 функционални: певање и слушање музичких примера –
староградске песме: Ајде, Като; У тем Сомбору; Небо је
тако ведро; Што се боре мисли моје, свирање музичког
примера на инструментима Орфовог инструментаријума
према избору ученика
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања
традиционалне музике, развијање интересовања за
музику
 образовни: упознавање и неговање традиције
родољубивих песама у Србији
 функционални: певање и слушање музичких примера: –
В. Шистек: Ој, Србијо, мила мати; Б. Милосављевић: Креће
се лађа француска; непознат аутор: Тамо далеко
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања
традициналне музике, развијање интересовања за музику
 образовни: упознавање и неговање народне музике
националних мањина у Србији
 функционални: певање и анализа музичких примера –
ромска песма: Ђелем, ђелем; румунска фолклорна песма:
Пастирићу се свиђа; мађарска песма: Зека; словачка
народна песма: Црвена јабучица; русинска народна песма:
Родиле су трњине
 васпитни: неговање интересовања за народну музику
националних мањина у Србији
 образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених
елемената музике
 функционални: певање, свирање и анализа музичких
примера – народна песма из Босне и Херцеговине:
Домаћица од куће, народна песма из Србије: Ђурђевдан и
Ј. Николић: Веруј ми
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење
музике

– час обраде
– час понављања

– час обраде
– час понављања

– час обраде

– час обраде
– час утврђивања и
понављања
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27. Староградске песме

МАЈ

31. Елементи музике II
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 образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених
елемената музике
 функционални: певање, свирање и анализа музичких
примера – М. Проле: Круна од нота; В. Ђумић: Сањам те;
Ј. Хајдн: Ми певамо интервале
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење
музике
32. Елементи музике III  образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених
елемената музике
 функционални: певање, свирање, слушање и анализа
музичких примера – К. Ман/Д. Апел: Let’s Twist Again; Б.
Дилан: Blowin’ in the Wind; Т. Џилкинсон: The Bare Necessities
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење
музике
33. Уради сам
 образовни: савладавање елемената компоновања и
понављање и утврђивање до сада обрађених елемената
музике
 функционални: рад на „компоновању“ властите мелодије,
свирање
 васпитни: подстицање креативности и властитог
музичког израза, развијање интересовања за музику
34. Понављање градива  образовни: поновити кључне појмове из историје музике
(од праисторије до музике XX века)
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и
дискусија одабраних музичких примера из различитих
музичко-стилских периода
 васпитни: развијање интересовања за историју музике,
стицање културних навика за слушање уметничке музике

– час обраде
– час утврђивања и
понављања

– час обраде
– час утврђивања и
понављања

– час утврђивања и
понављања

– час утврђивања и
понављања

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ
ПЛАНОВА

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

3.

4.

–

2.

1.

Назив
наставне
целине
Тип часа

Романтизам I

Шетња музичким
епохама II

час обраде

час обраде
утврђивања и
понављања

Државна химна и химна уводни час,
Св. Сави
час обраде
утврђивања и
понављања
Шетња музичким
час обраде
епохама I
утврђивања и
понављања

Назив наставне
јединице

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

Облик рада

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

Наставне методе

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

. ГОДИНЕ
Наставник:

Редни број часа

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – СЕПТЕМБАР 20
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија
српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија
српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија

историја,
географија

Корелације

Разреди:

МК. 3.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 2.1.2.
МК. 2.2.2.

МК. 2.1.2.
МК. 2.2.2.

МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.
МК. 3.3.1.

Образовни
стандарди

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

6.

7.

8.

Музика у Србији у XIX
веку I

Импресионизам

Романтизам III

Романтизам II

час обраде, час
понављања

час обраде

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Музика
кроз
векове

5.

Тип часа

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ОКТОБАР 20

Редни број часа
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија
српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија
српски језик,
ликовна
култура,
историја,
географија
српски језик,
историја,
географија

Корелације

Разреди:

МК. 2.1.3.
МК. 3.2.2.

МК. 3.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.1.

МК. 3.1.2.
МК. 2.2.1.

Образовни
стандарди

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

9.

10.

11.

12.

Џез

Музика у Србији
у XX веку

Музика XX века

Музика у Србији
у XIX веку II

уводни час, час
обраде

час обраде, час
понављања

час обраде

час обраде, час
понављања

Тип часа

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама слушање, певање,
свирање

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – НОВЕМБАР 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Образовни
стандарди

страни
језици,
историја,
географија

српски језик,
историја,
географија,
ликовна
култура,
техничка
култура
српски језик,
историја,
географија

МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.
МК. 3.4.3.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 3.1.2.
МК. 3.2.2.

српски језик, МК. 3.2.2.
историја,
МК. 3.3.1.
географија

Корелације

Разреди:

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

Музика
кроз
векове

14.

15.

16.

Рок I

Филмска музика II

Филмска музика I

Забавна музика

уводни час, час
обраде

час обраде, час
понављања

час обраде

час обраде

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

Наставне методе

– индивидуални,
фронтални

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– индивидуални,
– разговор, слушање,
фронтални, рад у
певање
пару, рад у групама

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама слушање, певање

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Музика
кроз
векове

13.

Тип часа

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ДЕЦЕМБАР 20

Редни број часа

37

– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

страни
језици,
историја,
географија

страни
језици,
историја

страни
језици,
историја,
географија

страни
језици,
историја,
географија

Корелације

Разреди:

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 3.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.2.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.2.

Образовни
стандарди

Музика
кроз
векове

Човек и
музика

17.

18.

У посети позоришту

Рок II

уводни час, час
обраде

час обраде, час
понављања

Тип часа

– индивидуални,
фронтални

– разговор, излагање,
демонстрација

– индивидуални,
– разговор, слушање,
фронтални, рад у
певање
пару, рад у групама

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ЈАНУАР 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

МК. 3.1.2.
МК. 3.2.2.

Образовни
стандарди

српски језик, МК. 3.1.2.
историја,
географија

историја,
страни
језици

Корелације

Разреди:

Човек и
музика

Човек и
музика

Човек и
музика

20.

21.

22.

Мјузикл

Оперета

Опера II

Опера I

час обраде

час обраде, час
понављања

час обраде, час
понављања

уводни час, час
обраде

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Човек и
музика

19.

Тип часа

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ФЕБРУАР 20

Редни број часа
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Образовни
стандарди

српски језик, МК. 3.1.2.
историја,
МК. 3.2.2.
географија

српски језик, МК. 3.2.2.
историја,
географија

српски језик, МК. 3.1.2.
историја,
МК. 3.2.2.
географија

српски језик, МК. 2.1.2.
историја,
МК. 3.2.2.
географија

Корелације

Разреди:

Народно
Народно
стваралаштво стваралаштво

Духовне песме
Народно
стваралаштво

Народне песме
Народно
стваралаштво

24.

25.

26.

Балет

Човек и
музика

Назив наставне
јединице

23.

Назив
наставне
целине

час обраде, час
понављања

час обраде, час
понављања

уводни час

час обраде

Тип часа

– разговор, излагање,
певање

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање

Наставне методе

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
слушање
пару, рад у групама

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, слушање

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални

Облик рада

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

. ГОДИНЕ
Наставник:

Редни број часа

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – МАРТ 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

MK. 2.1.1.
MK. 2.2.2.

Образовни
стандарди

српски језик, MK. 2.1.3.
историја,
MK. 3.2.1.
географија

српски језик, MK. 3.3.1.
веронаука, MK. 3.2.1.
историја

српски језик, MK. 2.1.3.
веронаука, MK. 2.2.1.
историја,
географија

историја,
географија

Корелације

Разреди:

Елементи музике I

30.
час обраде, час
утврђивања и
понављања

Наставне методе

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, свирање

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, слушање,
свирање
– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, слушање,
свирање
– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, свирање

Облик рада

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Језик музике

Песме националних час обраде
Народно
стваралаштво мањина

29.

час обраде, час
понављања

Родољубиве песме
Народно
стваралаштво

28.

Тип часа

Староградске песме час обраде, час
Народно
стваралаштво
понављања

Назив наставне
јединице

27.

Назив
наставне
целине

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

. ГОДИНЕ
Наставник:

Редни број часа

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – АПРИЛ 20
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– текстуална

Наставна средства и
помагала

Образовни
стандарди

српски
језик, страни
језици,
историја,
географија
српски језик,
географија

MK. 2.1.1.
MK. 3.3.1.

MK. 2.1.3.
MK. 3.2.1.

српски језик, MK. 3.3.1.
историја,
MK. 2.2.2.
географија

српски језик, MK. 3.3.1.
историја,
MK. 2.2.2.
географија

Корелације

Разреди:

Језик
музике

Језик
музике

Језик
музике

–

31.

32.

33.

34.

Понављање градива

Уради сам

Елементи музике III

Елементи музике II

час утврђивања
и понављања

час утврђивања
и понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања
час обраде, час
утврђивања и
понављања

Тип часа

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама
– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални, рад у
пару, рад у групама
– индивидуални,
фронтални, рад у
пару, рад у групама

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
свирање

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање, певање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – МАЈ 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– текстуална

– аудитивна
– текстуална

Наставна средства и
помагала

Образовни
стандарди

страни
језици,
историја,
географија

–

страни
језици,
географија

МК. 3.1.1.
МК. 3.4.2.

МК. 2.1.1.
МК. 3.4.3.

MK. 3.3.1.
MK. 2.2.2.

српски језик, MK. 2.1.3.
историја
MK. 3.3.1.

Корелације

Разреди:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 1.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДРЖАВНА ХИМНА И ХИМНА СВ. САВИ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: химна
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и
других народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање значења химне и поштовање националних симбола
 функционални: певање и слушање државне химне Д. Јенко: Боже правде и К.
Станковић/З. Вауда: Химна Св. Сави
 васпитни: развијање осећања припадности властитом и другим народима,
поштовање националних и државних симбола, развијање стрпљења, упорности и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: уводни час, час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља:
С ученицима погледати илустрације у уџбенику и подстакнути их на разговор, навести у којим се све ситуацијама свирају или певају химне.
Главни део:
Одслушати, отпевати и одсвирати (пратити ученике док певају) државну химну „Боже правде“.
Истакнути да реч химна долази из грчког језика и да значи песма, хвалоспев. Химне
су најстарија песничка врста коју су користили древни народи/културе (Египат, Вавилон, Асирија, Грчка).
Одслушати, отпевати и одсвирати (пратити ученике док певају) „Химну Св. Сави“.
Подстакнути ученике да се присете и кажу нешто о Св. Сави, утемељитељу Српске
православне цркве, чији се дан слави 27. јануара.
Уколико школа и одељење има школску и разредну химну, поновите и отпевајте је.
Питати ученике које све химне знају. Знају ли да отпевају химну неког другог народа?
Погледајте слику Храма Св. Саве у Београду са спомеником Ђорђу Петровићу-Карађорђу. Дискусија с ученицима – шта знају о животу Карађорђа?
Закључни део:
Најавити да ће се ове школске године наставити са обрадом музичко-стилских епоха и да ће се проучавати музичко-сценске форме (балет, опера, оперета и мјузикл). Заједно с ученицима прелистати уџбеник и дати кратки осврт о наставним садржајима у настави музичке културе за 8. разред.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 2.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ШЕТЊА МУЗИЧКИМ ЕПОХАМА (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 2.2.2.

Кључни појмови: музичко-стилска раздобља
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: понављање и синтеза досадашњих знања о музичко-стилским епохама (од праисторије до периода барока)
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера – Ансамбл Ренесанс: Скомрашка игра, Садила мома крај море лојзе, Соко
бира где ће наћи мира; К. Монтеверди: Опера Орфеј, тужбалица Орфеја „Tu se’
morta“; Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт бр. 2 у G-duru, I став и Токата и фуга у
d-molu; А. Вивалди: Концерт за фагот и оркестар у B-duru, I став
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, ликовна култура, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Упитати ученике која стилска раздобља у музици већ познају и подстакнути их да
кажу што знају о њима.
Главни део
Прочитати текст у уџбенику и прокоментарисати стилска раздобља: праисторија,
музика првих цивилизација, духовна и световна музика средњег века, ренесанса и
барок. Одслушати и прокоментарисати музичке примере:
 Ансамбл Ренесанс: Скомрашка игра, Садила мома крај море лојзе, Соко бира
где ће наћи мира;
 К. Монтеверди: Опера Орфеј, тужбалица Орфеја „Tu se’ morta“;
 Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт бр. 2 у G-duru, I став и Токата и фуга у d-molu;
 А. Вивалди: Концерт за фагот и оркестар у B-duru, I став.
На табли напишите кратки преглед музичко-стилских праваца од праисторије до
барока.
Закључни део
Најавити да ће се на следећем часу обрађивати музичко-стилско раздобље класицизма.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 3.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ШЕТЊА МУЗИЧКИМ ЕПОХАМА (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 2.2.2.

Кључни појмови: музичко-стилска раздобља
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: понављање и синтеза досадашњих знања о музичко-стилским епохама (класицизам)
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера – В. А. Моцарт: Симфонија бр. 40 у g-molu, I став; Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 76, бр. 1, IV став; Л. ван Бетовен: Увертира Егмонт, оп. 84
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, ликовна култура, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Укратко поновити наставне садржаје с претходног часа. Упитати ученике шта знају
о стилском раздобљу класицизма.
Главни део
Прочитати текст у уџбенику и прокоментарисати стилско раздобље класицизма у
музици. Одслушати и коментарисати музичке примере:
 В. А. Моцарт: Симфонија бр. 40 у g-molu, I став;
 Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 76, бр. 1, IV став;
 Л. ван Бетовен: Увертира Егмонт, оп. 84.
На табли напишите кратки преглед класицизма као музичко-стилског правца.
Закључни део
Представљање композитора Лудвига ван Бетовена као последњег представника
класицизма и зачетника романтизма. Објаснити да се његова каснија дела већ сврставају у почетак епохе романтизма у музици. Најавити да ће се на следећем часу
обрађивати музичко-стилско раздобље романтизма.
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Вокална музика настаје као део литургије у средњем веку ширењем хришћанства.
2. Световну музику изводили су путујући музичари. (На подручју Србије путујуће музичаре називали су скомрах, гудец, свиралник и праскавник.)
3. У ренесанси настају миса, мотет, мадригал, шансона и виланел.
4. У раздобљу барока у Италији настаје опера по узору на античке драме.
5. Настављају да се развијају соната и концерт, а настају симфонија и гудачки
квартет.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 4.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОМАНТИЗАМ (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: романтизам, клавирска минијатура, соло песма
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са стилским раздобљем романтизма у музици и другим уметностима, обрада нових музичких форми: клавирска минијатура и соло песма
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера – С. Рахмањинов: Прелудијум у g-molu; Ф. Лист: Љубавни снови; Ј. Брамс:
Мађарска игра бр.5 у g-molu; Ф. Шуберт: Посвета музици (An die Musik); Ф. Шопен: Етида бр. 12 у c-molu, оп. 10
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија, ликовна култура
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на уводна питања из уџбеника која се односе на романтизам.
Главни део
Уз помоћ уџбеника објаснити друштвено-политичко стање у Европи на почетку
19. века. Музика постаје доступна широким масама. У романтизму се изражавају
првенствено мисли и осећања. Нагласити да се због популарности салонског музицирања уз клавир развијају нове музичке форме: клавирска минијатура и соло
песма. Главни представници романтизма који су компоновали клавирску минијатуру и соло песму били су Франц Шуберт, Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Франц
Лист, Јоханeс Брамс, Петар Иљич Чајковски и Сергеј Рахмањинов.
Погледати слику Јулијуса Шмида Шубертове вечери у уџбенику и продискутовати с
ученицима.
Одслушати и прокоментаристи музичке примере: Ф. Шуберт: An die Musik (соло песма); Ј. Брамс: Мађарска игра бр.5 у g-molu; С. Рахмањинов: Прелудијум у g-molu.
Одслушати и прокоментарисати музички пример Ф. Лист: Љубавни снови. Прочитати
и прокоментарисати биографију Франца Листа и занимљиве податке о животу композитора наведене у уџбенику.
Одслушати и прокоментаристи музички пример Ф. Шопен: Етида бр. 12 у c-molu, оп.
10. Прочитати и прокоментарисати биографију Фредерика Шопена.
Закључни део
Најавити да ће се на следећем часу наставити са обрадом музичко-стилског периода романтизма и музичке форме – симфонија и солистички концерт.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 5.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОМАНТИЗАМ (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: романтизам, симфонија, солистички концерт, програмска музика,
симфонијска поема
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са стилским раздобљем романтизма у музици, обрада музичких форми (симфонија, солистички концерт и симфонијска поема),
појам програмска музика
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера – П. И. Чајковски: Симфонија бр. 6 у h-molu, „Патетична“, оп. 74, I став; Н.
Паганини: Концерт за виолину и оркестар бр. 2 у h-molu „La Campanella“, оп. 7,
III став; Р. Штраус: Тако је говорио Заратустра, оп. 30 (одломак)
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија, ликовна култура
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити градиво обрађено на претходном часу.
Главни део
У раздобљу романтизма развијају се постојеће музичке форме симфоније и солистички концерти. Улога диригента постаје све значајнија. Истакнутији представници
романтизма који су компоновали симфоније су Јоханес Брамс, Антон Брукнер, Густав Малер, Антонин Дворжак и Петар Иљич Чајковски.
Погледати фотографију у уџбенику на којој је приказано извођење Друге симфоније
Густава Малера. Према могућностима одгледати на ДВД запису или на интернету
(www.youtube.com) снимак финалног дела те симфоније Г. Малера. Дискутовати о томе
зашто је улога диригента постала важна (велик број извођача и захтевна партитура).
Одслушати и дискутовати о музичком примеру: Петар И. Чајковски: Симфонија бр. 6
у h-molu, „Патетична“, оп. 74, I став (одломак).
Одслушати и дискутовати о музичком примеру: Н. Паганини: Концерт за виолину и
оркестар бр. 2 у h-molu „La Campanella“, оп. 7, III став.
С ученицима прочитати и прокоментаристи Паганинијев живот и занимљивости у
вези са њим.
У романтизму се такође развија програмска музика инспирисана делима из књижевности и ликовне уметности чији се садржај описује музиком. Настаје нова форма – симфонијска поема, писана за симфонијски оркестар. Ученицима објаснити
разлику између симфоније и симфонијске поеме.
Најзначајнији композитори програмске музике у романтизму су Франц Лист, Хектор Берлиоз и Рихард Штраус. Одслушати и прокоментарисати музички пример: Р.
Штраус: Тако је говорио Заратустра, оп. 30 (одломак).
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део
Прочитати с ученицима занимљивост о Штраусовом делу Тако је говорио Заратустра. Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.
com) одломак из филма 2001: Одисеја у свемиру Стенлија Кјубрика. Како се Штраусова музика уклопила у сцене из филма? Дискусија с ученицима.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 6.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОМАНТИЗАМ (3)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: романтизам, националне школе
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са стилским раздобљем романтизма у музици, обрада појмова програмска музика и националне музичке школе
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера – Е. Григ: Пер Гинт, оп. 23: Солвејгина песма и У пећини горског краља; М.
П. Мусоргски: Опера Борис Годунов – Пролог и збор; А. Дворжак: Словенска
игра бр. 8 у g-molu, оп. 46
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час понављања и утврђивања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија, ликовна култура
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити градиво с претходног часа.
Главни део
Буђење националне свести широм Европе утицало је да композитори почну да користе националне фолклорне мотиве у својим композицијама. У Русији националну школу представљају Михаил Иванович Глинка (творац прве националне опере „Иван Сусањин“), Петар Иљич Чајковски и група пет композитора, популарно
звана „моћна гомилица“. Руску петорицу чине Милиј Балакирјев, Цезар Кјуи, Модест Петрович Мусоргски, Александар Порфиријевич Бородин и Николај РимскиКорсаков. Представници чешке националне школе су Беджих Сметана и Антонин
Дворжак. Шпанску националну школу чине Исак Албениз, Енрике Гранадос и Мануел де Фаља, а елементе шпанског фолклора користили су и композитори других европских народа у својим делима. На северу Европе представници су били Јан
Сибелијус у Финској и Едвард Григ у Норвешкој.
С ученицима одслушати и прокоментарисати музичке примере:
 Е. Григ: Пер Гинт, оп. 23 – Солвејгина песма и У пећини горског краља;
 М. П. Мусоргски: Опера Борис Годунов – Пролог и збор;
 А. Дворжак: Словенска игра бр. 8 у g-molu, оп. 46.
Напоменути да је Е. Григ компоновао музику за драму Х. Ибзена Пер Гинт као засебно дело (оп. 23). Касније је осам нумера преуредио у две свите за оркестар (оп.
46 и оп. 55). У музичким примерима на ЦД запису налазе се делови из сценске музике за драму, а компоновани су за оркестар и хор (У пећини горског краља) и оркестар и женски вокал (Солвејгина песма). Која врста женског гласа изводи Солвејгину
песму? (Сопран.)
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Подизање бројних револуција доводи до јачања грађанског слоја, а тиме се
разне врсте уметности с дворова шире међу грађанством.
2. Клавирска минијатура и соло песма. Настају због ширења музике с дворова
на шире масе (грађанство) и развоја салонског музицирања.
3. Програмска музика најчешће је инспирисана уметничким предлошком (литерарним или ликовним делом), али често настаје и због интересовања композитора за далеке и „егзотичне“ земље.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 7.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ИМПРЕСИОНИЗАМ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: импресионизам
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са стилским раздобљем импресионизма у музици и у
другим уметностима
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера: К. Дебиси: Прелид за поподне једног фауна; М. Равел: Болеро
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија, ликовна култура
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Погледати илустрације из уџбеника и прокоментарисати Монеову слику Импресија
– Излазак сунца.
Главни део
Уз помоћ текста у уџбенику објаснити појам импресионизма и технике стварања у
ликовној уметности и књижевности. Новим музичким стилом утире се и пут музици 20. века.
С ученицима одслушати и прокоментарисати музички пример: К. Дебиси: Прелид за
поподне једног фауна.
Обрадити с ученицима задатаке и питања у уџбенику која се односе на овај музички пример, прочитати и прокоментарисати биографију композитора К. Дебисија.
С ученицима одслушати и прокоментарисати музички пример: М. Равел: Болеро.
Обрадити с ученицима задатаке и питања у уџбенику која се односе на овај музички пример, прочитати и прокоментарисати биографију композитора М. Равела.
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део
С ученицима прочитати и прокоментарисати занимљивост у вези настанка дела Болеро М. Равела.
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Импресионизам је стилско раздобље настало крајем 19. века, најпре у сликарству, а потом у књижевности и музици. Долази од речи импресија што
значи утисак, доживљај.
2. У музици импресионизма нема јасне мелодије већ се испрекиданим мотивима
дочарава композиторов доживљај неке појаве или слике. Импресионистичке
композиције најчешће су програмског карактера. Композитори у својим делима слободније користе хармонију, проширују оркестар и музичке форме и
бирају инструменте на основу карактеристичног звука (боје) који производе.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 8.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МУЗИКА У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.3, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: комад с певањем, К. Станковић, С. Ст. Мокрањац
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свог народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање музичке баштине властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера: – К. Станковић: Што се боре мисли моје (обрада за клавир); С. Ст. Мокрањац: Пета руковет (одломак) и Осма руковет
 васпитни: неговање интересовања и осећања поштовања и вредновања музичке баштине своје домовине, стицање културних навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на питања из уџбеника на почетку наставне јединице. Поновити српске
композиторе и композиције које су обрађене.
Главни део
Обрадити текст у уџбенику и приближити ученицима музички живот у Србији у 19.
веку (оснивање певачких друштава и оркестара, настанак музичко-сценске форме –
комад с певањем као темељом касније националне опере).
„Прве зачетке српске музичке културе у 19. веку даје Јосиф Шлезингер оснивањем
војног оркестра (велику улогу оркестар је имао у Књажевско-србском театру). За
српско позориште Шлезингер пише или аранжира музику за велики број комада, а
са Николом Ђурковићем почиње да гаји комаде с певањем, врло популарну врсту
српског сингшпила (singspiel). У том почетном стадију развоја српске музике важну улогу заузима и Корнелије Станковић који је много радио на прикупљању и хармонизовању српских духовних и световних народних мелодија.”
Развој музичког стваралаштва у српским крајевима започиње након оснивања првих певачких друштава (Панчево, 1838. и Београдско певачко друштво, 1853), а свој
замах добива падом Баховог апсолутизма.
(Стана Ђурић-Клајн, Музичка енциклопедија, свезак 2., стр. 628–629)
Прочитати и прокоментарисати биографију Корнелија Станковића, одслушати и коментарисати музички пример К. Станковић: Што се боре мисли моје (обрада староградске песме за клавир).
Прочитати и прокоментарисати животопис С. Ст. Мокрањца, послушати музичке
примере С. Ст. Мокрањац: Пета руковет (одломак – Ој, за гором, за зеленом) и Осма
руковет.
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59

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део
Најавити ученицима да ће се на следећем часу наставити с обрадом српских композитора који су стварали у 19. веку.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 9.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МУЗИКА У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.2.2, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: комад с певањем, Ј. Маринковић, Д. Јенко
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свог народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање музичке баштине властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање, певање и анализа музичких примера – Ј. Маринковић: Херувимска песма и Отченаш из Литургије Св.
Јована Златоустог
 васпитни: неговање интересовања, осећања поштовања и вредновања
музичке баштине своје домовине, стицање културних навика за слушање
уметничке музике, развијање стрпљења, упорности и међусобне толеранције
у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити градиво о музици у Србији у 19. веку обрађено на претходном часу.
Главни део
Прочитати и прокоментарисати биографију Јосифа Маринковића, одслушати пример Јосиф Маринковић: Херувимска песма из Литургије Св. Јована Златоустог.
Увежбати певање музичког примера: Отченаш Јосифа Маринковића из Литургије
Св. Јована Златоустог.
Прочитати и прокоментарисати биографију Даворина Јенка.
Прочитати и прокоментарисати занимљивост о Јосифу Шлезингеру.
Закључни део
Подстакнути ученике да истраже старе духовне и световне мелодије свога краја.
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Српски кнез Милош Обреновић.
2. При извођењу драмских представа уметале су се тзв. музичке тачке. Те музичке тачке најчешће су биле фолклорне мелодије. Таква врста сценског дела у
прози с музичким тачкама назива се комад с певањем. Комади с певањем били су темељ каснијем стварању српске националне опере.
3. Најзначајни композитори су: С. Ст. Мокрањац, К. Станковић, Ј. Маринковић и
Д. Јенко.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 10.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МУЗИКА XX ВЕКА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: експресионизам, додекафонија, неокласицизам, авангарда, алеаторика, електронска музика, серијална музика, минимализам, националне школе
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са музичким-стиловима у XX веку и стваралаштвом
истакнутих композитора овог периода
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера – А. Шенберг: Дувачки квинтет, оп. 26, I став; С. С. Прокофјев: Класична
симфонија у D-duru, I став; Б Барток: Музика за гудаче, челисту и удараљке, IV
став; И. Стравински: Балет Посвећење пролећа – I део: Посвећење земље
 васпитни: развијање интересовања за историју музике XX века, стицање културних навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија, ликовна култура, техничка култура
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Прокоментарисати с ученицима најзначајнија открића и техничка достигнућа с
краја 19. и почетка 20. века која су придонела развоју музичке уметности (споменути фонограф, радио, грамофон, телефон, телеграф, филм, итд).

Закључни део
Упознати ученике с авангардним музичким стиловима (алеаторика, електронска музика, серијална музика, минимализам).
Потакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Дванаестотонска техника (додекафонија), неокласицизам, авангарда, алеаторика, електронска музика, серијална музика, минимализам.
2. Главни представници експресионизма у музици су А. Шенберг, А. Берг и А. Веберн.
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Главни део
Захваљујући техничким изумима (фонограф, радио, грамофон), музика је постала доступнија широким масама, а тај развој омогућио је и брзу промену музичких
праваца. Почетком 20. века уз импресионизам се јавља и експресионизам. Објаснити појам експресионизам и његово значење. Нагласити да се напуштају дур и
мол, проширује се тоналитет, слободно се организују музичке форме, ритам и динамика, те слободније комбинују инструменти – извођачи. Настају прве атоналне
композиције (композиције без тонике и ван структуе било којег тоналитета). Ред у
ту слободу уводи аустријски композитор Арнолд Шенберг новом техником компоновања – додекафонијом. Објаснити ученицима појам додекафоније – компоновања дванаестотонском техником. Представници тзв. Друге бечке школе су аустријски
композитори Арнолд Шенберг, Албан Берг и Антон Веберн. Они су уједно и главни
представници експрезионизма у музици.
Одслушати музички пример: А. Шенберг: Дувачки квинтет, оп. 26, I став. Уз помоћ
нотног записа у уџбенику помоћи ученицима да уоче тонове означене бројевима.
Помоћи ученицима да напишу у свеску редослед тонова које је композитор користио и именују их музичком абецедом. Које музичке инструменте ученици препознају у одслушаном музичком примеру?
С ученицима прочитати и прокоментарисати биографију композитора Арнолда
Шенберга.
Одслушати и прокоментарисати музички пример: С. С. Прокофјев: Класична симфонија у D-duru, I став. Објаснити ученицима појам неокласицистичког стила у музици.
С ученицима прочитати и прокоментарисати биографију и занимљивост о композитору Сергеју С. Прокофјеву.
Одслушати и прокоментарасати музичке примере: Б. Барток: Музика за гудаче, челисту и удараљке, IV став и И. Стравински: Посвећење пролећа – I део: Посвећење
земље. Истаћи да се и у 20. веку наставља традиција националних школа у којима
музичари у својим делима користе елементе националног фолклора (тзв. фолклорни експресионизам). Набројати примере.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 11.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МУЗИКА У СРБИЈИ У XX ВЕКУ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: оснивање музичких институција у Србији, Станислав Бинички, Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Стеван Христић, Јосип Славенски, Љубица Марић,
Константин Бабић, Душан Радић, Дејан Деспић
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свог народа
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање музичке баштине властитог народа
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и анализа музичких примера – С. Бинички: Марш на Дрину; П. Коњовић: Сан летње ноћи – Сељачка
игра; М. Милојевић: Мелодије и ритмови са Балкана – Шаљивка; С. Христић:
Охридска легенда – Грлица; С. Христић: Опело у b-molu – Свјати Боже; Ј. Славенски: Балканофонија, оп. 10 – Српска игра; Љ. Марић: Песме простора
 васпитни: неговање интересовања, осећања поштовања и вредновања музичке баштине своје домовине, стицање културних навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити градиво о музици у Србији у 19. веку обрађено на претходним часовима.
Главни део
Уз помоћ уџбеника представити оснивање музичких институција у Србији у 20. веку (опера, балет, филхармонија, Музичка академија). Прочитати животописе најзначајнијих музичара у Србији тога времена: Станислава Биничког, Петра Коњовића,
Милоја Милојевића, Стевана Христића, Јосипа Славенског, Љубице Марић, Константина Бабића, Душана Радића и Дејана Деспића.
Послушати и прокоментаристи музичке примере наведене уз поједине композиторе:
 С. Бинички: Марш на Дрину;
 П. Коњовић: Сан летње ноћи – Сељачка игра;
 М. Милојевић: Мелодије и ритмови са Балкана – Шаљивка;
 С. Христић: Охридска легенда – Грлица;
 С. Христић: Опело у b-molu – Свјати Боже;
 Ј. Славенски: Балканофонија, оп. 10 – Српска игра;
 Љ. Марић: Песме простора (одломак).

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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Закључни део
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Оснивају се и шире музичке институције као што су опера, балет, Београдска филхармонија и Музичка академија у Београду, а заслужни су Стеван Стојановић Мокрањац, Станислав Бинички, Петар Коњовић, Милоје Милојевић и
Стеван Христић.
2. Станислав Бинички, Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Стеван Христић, Јосип Славенски, Љубица Марић, Константин Бабић, Душан Радић и Дејан
Деспић.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 12.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење,
стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЏЕЗ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1, МК. 3.4.3.
Кључни појмови: блуз, џез, импровизација, синкопа, симфонијски џез
Циљеви: описмењавање, развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких
стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и
индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање са врстама савремене музике (блуз, џез и симфонијски
џез), њиховим постанком и најпознатијим композиторима и извођачима
 функционални: обрада текста, понављање ритма синкопе и појма импровизације, слушање и анализа музичких примера – С. Џоплин: The Entertainer; Оркестар Глена Милера: Тhe Moonlight Serenade; Л. Армстронг: Nobody Knows и Oh,
When The Saints; С. Бекет: Oh, When The Saints; Џ. Гершвин: Опера Порги и Бес –
Летње доба (Summertime)
 васпитни: развијање интересовања за џез музику, стицање културних навика
за слушање уметничке музике, развијање стрпљења, упорности и међусобне
толеранције у заједничком раду
Тип часа: уводни час, час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање, певање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити и продискутовати с ученицима о питањима на почетку наставне јединице о џезу.

Закључни део
Одговорити на питање уз музички пример Летње доба. Певати с ученицима песму
Летње доба.
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Џез је врста савремене музике која се развила не темељу регтајма, а од њега
се првенствено разликује по увођењу импровизације током извођења, опуштенијем осећају за ритам и снажном утицају блуза. Довођењем црначког становништва из западне Африке као робовске радне снаге на југ Сједињених
Америчких Држава, настаје музика пуна чежње за прадомовином. Ту су музику певали црначки робови док су радили на пољима дувана и памука.
2. Најпознатији џез извођачи били су трубач и певач Луј Армстронг, Дјук Елингтон, Глен Милер, Каунт Бејзи, Дизи Гилеспи, Џон Колтрејн, Бени Гудман и певачице Били Холидеј и Ела Фицџералд.
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Главни део
Обрада текста у уџбенику. Повезивање настанка џеза с довођењем црначког становништва из Африке као робовске радне снаге на југ САД-а. Нагласити како је тада
настала музика пуна чежње за прадомовином (радне песме и духовне песме). (Подсетити ученике на то како је настала српска песма Тамо далеко.)
Објаснити на који се начин развио блуз и указати на његов утицај на касније насталу популарну музику (америчку и европску).
Објаснити основне карактеристике џез музике (импровизација и синкопа), инструменте и саставе који је изводе. Поновити појам синкопе и по потреби поновно објаснити.
Одслушати и прокоментарисати музичке примере: С. Џоплин: The Entertainer; Оркестар Глена Милера: Тhe Moonlight Serenade.
Навести великане џеза (извођаче и композиторе). Објаснити ученицима да у џезу,
као и у другим музичким врстама, постоје различити стилови, а то су диксиленд,
свинг, бибап, кул џез, фри џез, џез ро, Афро-кубан и Бразилијан џез, њуџез.
Одслушати и прокоментарисати музичке примере: Л. Армстронг: Nobody Knows и
Oh, When The Saints; С. Бекет: Oh, When The Saints.
Певати и свирати песму Oh, When The Saints уз пратњу инструмената Орфовог инструментаријума.
Споменути да су и многи композитори класичне музике у првој половини 20. века
користили елементе џеза у својим композицијама. Нагласити да се у САД-у развио и нови музички стил – симфонијски џез. Најпознатији представник и оснивач
тог стила је амерички композитор Џорџ Гершвин. Одслушати музички пример: Џ.
Гершвин: Опера Порги и Бес – Летње доба (Summertime), прочитати композиторову
биографију и прокоментарисати је.

3. Симфонијски џез је музички стил настао у САД–у у првој половини 20. века.
Најпознатији представник и оснивач тог стила је композитор и пијаниста
Џорџ Гершвин.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 13.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАБАВНА МУЗИКА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: забавна музика, шлагер, шансона
Циљеви: описмењавање, развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свог и других народа, упознавање
музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање развоја забавне музике и њених најпознатијих извођача
 функционални: обрада текста и појмова који се односе на забавну музику (шлагер, шансона), слушање музичких примера – Ф. Синатра: Strangers in the Night
Д. Мартин: Everybody Loves Somebody; Д. Краљић: Звиждук у осам; É. Пјаф: Milord
и La Vie en Rose; И. Монтан: A Paris; Ж. Брел: Ne me quitte pas
 васпитни: развијање интересовања за забавну музику

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Подстакнути ученике да одговоре на питања на почетку наставне јединице. Дискутовати с ученицима.
Главни део
Обрада текста у уџбенику. Напретком технологије у 20. веку забавна музика постаје
музика широких маса. Забавна музика има једноставне мелодије и хармоније, док
текстове карактерише актуелна друштвена и љубавна тематика. Најчешће је изводи
један певач уз пратњу инструменталног састава. Објаснити појам шлагера и шансоне. Одслушати музичке примере:
 Ф. Синатра: Strangers in the Night;
 Д. Мартин: Everybody Loves Somebody;
 Д. Краљић: Звиждук у осам;
 Е. Пјаф: Milord и La Vie en Rose;
 И. Монтан: A Paris;
 Ж. Брел: Ne me quitte pas.
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
наступе неких певача из музичких примера. Заједнички с ученицима прокоментаришите наступе.
Закључни дeо
Подстакнути ученике да организују дружење с плесом уз забавну музику. Објаснити
појам и улогу диџеја, као и шта је то уметничко име.
Прочитати и коментарисати занимљивост о грамофону и грамофонској плочи. Донети на час неколико грамофонских плоча и показати их ученицима. Дискусија с
ученицима – како се и на шта данас записује звук?
Подстакнути ученике да одговоре на питања на крају наставне јединице.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 14.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење,
стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ФИЛМСКА МУЗИКА (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: филмска музика
Циљеви: описмењавање, развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свог и других народа, упознавање
музичких стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања

Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање, певање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Задаци:
 образовни: упознавање развоја филмске музике и њених најпознатијих представника
 функционални: обрада текста у уџбенику о појави филма и филмске музике;
слушање и певање музичких примера – Х. Арлен: Изнад дуге (Over the Rainbow); Х. Манчини: Пинк Пантер (тема); Џ. Вилијамс: Ратови звезда (насловна
тема); Е. Мориконе: Добар, лош, зао (тема)
 васпитни: развијање интересовања за филмску музику, развијање стрпљења,
упорности и међусобне толеранције у заједничком раду

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити и продискутовати с ученицима о питањима на почетку лекције у вези
са улогом музике у филмском остварењу.
Главни део
Прочитати текст у уџбенику о појави немог филма и даљег технолошког напретка
који је довео до појаве звука, а тиме и до компоновања музике за филм. Подстакнути
ученике да уоче каква је то врста музике с обзиром на радњу и догађаје у филму,
продискутовати о тој теми.
Објаснити појам и карактеристике музичких филмова, важност музике, плеса и сценографије у њима. Посебно нагласити да су многи настали по узору на мјузикле, навести најпознатије (West Side Story, Sound of Music, Evita, Cats, Phantom of the Opera и
Chicago).
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
делове из неких наведених филмова. Заједнички прокоментаришите музичке и
плесне делове.
Указати на чињеницу да су неке песме постале популарне управо захваљујући појави звучног филма. Као један од најпознатијих примера истаћи песму Изнад дуге из
филма Чаробњак из Оза. Укратко испричати садржај филма или пустити да неко од
ученика каже нешто о филму ако га је гледао. Одслушати музички пример Х. Арлен:
Изнад дуге (Over the Rainbow). Нагласити ко изводи песму (главни лик у филму игра
Џуди Гарланд). Отпевати с ученицима по слуху песму Изнад дуге.
Истаћи најзначајније композиторе филмске музике (Хенри Манчини, Џон Вилијамс,
Енио Мориконе, Вангелис, Џејмс Хорнер, Џери Голдсмит и Ханс Цимер).
Одслушати и прокоментарисати музичке примере: Х. Манчини: Пинк Пантер (тема);
Џ. Вилијамс: Ратови звезда (насловна тема); Е. Мориконе: Добар, лош, зао (тема).
Закључни део
Прочитати занимљивост о композитору Џ. Вилијамсу. Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com) део из филма Хари Потер и
прокоментаристи насловну тему.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 15.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ФИЛМСКА МУЗИКА (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: филмска музика, анимирани и музички филм
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање улоге музике у анимираним и музичким филмовима
 функционални: обрада музичких примера, слушање и певање музичких примера – Д. Краљић: Девојко мала (филм Љубав и мода); М. Давид/Ј. Ливингстон:
A Dream is a Wish Your Heart Makes (анимирани филм Пепељуга); Р. Роџерс: Рунолист (музички филм Моје пјесме, моји снови)
 васпитни: развијање интересовања за филмску музику, развијање стрпљења,
упорности и међусобне толеранције у заједничком раду

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, слушање, певање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис)
визуелна (плакати, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити обрађено градиво о филмској музици с претходног часа.
Главни део
Навести истакнуте композиторе филмске музике у Србији. Као један од познатијих
примера навести песму Девојко мала. Одслушати музички пример Д. Краљић: Девојко мала (из филма Љубав и мода). Отпевати с ученицима по слуху песму Девојко
мала.
Објаснити ученицима да се у филмску музику убраја и музика за анимиране филмове (цртане филмове). У њима музика има изразито важну улогу јер описује радњу
и доживљаје. У цртаним филмовима се често користе дела класичне музике или се
музика посебно компонује за одређени цртани филм. Неке песме из цртаних филмова такође су постали самостални хитови.
Укратко испричати садржај филма Пепељуга. Одслушати музички пример из анимираног филма Пепељуга: М. Давид/Ј. Ливингстон: A Dream is a Wish Your Heart Makes.
Укратко испричати садржај музичког филма Моје песме, моји снови. Одслушати музички пример: Р. Роџерс: Рунолист. Нагласити ко изводи песму на ЦД запису (главни глумци у филму – Џули Ендрјус и Кристофер Пламер). Отпевати с ученицима по
слуху песму Рунолист. Објаснити ученицима шта је то рунолист и где се може наћи.
Закључни део
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
делове из наведених филмова и прокоментарисати их с ученицима.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 16.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОК (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: рок музика, world music, звучник, разглас, појачало
Циљеви: описмењавање, развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање појма и значења рок музике и њених најистакнутијих
представника 50-их и 60-их година XX века
 функционални: обрада текста у уџбенику и појмова који се односе на рок музику, слушање музичких примера – R. Valens: Dona; The Animals: The House of
Rising Sun; The Beach Boys: Good Vibrations; C. Berry: Johnny Be Good; L. Cohen:
Suzanne; G. Parsons и E. Harris: Love Hurts; The Rolling Stones: Satisfaction
 васпитни: развијање интересовања за рок музику

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: уводни час, час обраде

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на питања на почетку наставне јединице. Дискусија с ученицима.
Главни део
Обрада текста у уџбенику о појави рок музике и њеног ширења из САД-а на остатак света. Објаснити појам world music и рок музике као финансијски уносног посла. Повести дискусију о појму рок културе и рока као начина живота. Објаснити
ученицима карактеристике рока и извођачких састава. Повезати са већ постојећим
сазнањима о напретку технологије (појачала, разглас) и њеном утицају на извођење
и ширење рок музике.
Одслушати и прокоментарисати музичке примере: R. Valens: Dona; The Animals: The
House of Rising Sun; The Beach Boys: Good Vibrations; C. Berry: Johnny Be Good; L. Cohen:
Suzanne; G. Parsons и E. Harris: Love Hurts.
Навести најпознатије рок звезде 50-их и 60-их година XX века (Елвис Присли, групе
Тhe Beatles и The Rolling Stones), нагласити да су они и данас врло популарни, као и
да неки и даље наступају попут бенда The Rolling Stones. (Споменути да је тај енглески бенд основан 1962. године у Лондону.)
Послушати и прокоментарисати музички пример: The Rolling Stones: Satisfaction.
Закључни део
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
снимке спотова или одломака са концерата наведених певача и бендова.
Повести разговор о утицају рок музике на младе у Србији. Које српске рок бендове
ученици знају?
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 17.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОК (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: рок музика
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, слушање, певање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис)
визуелна (плакати, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Задаци:
 образовни: упознавање нових рок песама, научити неговати глас као инструмент
 функционални: обрада музичких примера; слушање и певање музичких примера – The Beatles: Yesterday; М. Фридман/Де Најт: Rock Around the Clock; Pink
Floyd: Another Brick in The Wall
 васпитни: развијање интересовања за рок музику, развијање стрпљења, упорности и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити обрађено градиво о рок музици с претходног часа.
Главни део
Одслушати и увежбати певање песама:
 The Beatles: Yesterday;
 М. Фридман/Де Најт: Rock Around the Clock;
 Pink Floyd: Another Brick in The Wall.
Уколико неко од ученика зна ове песме и свира гитару, нека их одсвира и прати
остале на (електричној) гитари.
Прочитати у уџбенику занимљивост о рокенролу као врсти игре.
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
како се игра рокенрол, навести ученике да и сами заиграју.
Поновити врсте латино-америчких плесова.
Закључни део
Подстакнути ученике да оснују рок групу и наступе на школској приредби.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 18.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: У ПОСЕТИ ПОЗОРИШТУ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2.

Кључни појмови: позориште или театар, извођачи, директор, редитељ, кореограф,
сценограф, костимограф (инспицијент, шаптач, реквизитер, мајстори светла и тона,
гардеробер, мајстор маски, шминкер, власуљар, сценски радници (техника, светло…), сценски сликар и вајар у ликовним радионицама, кројач, обућар, фризер,
бријач, управници опере, драме и балета)
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику

Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација
Наставна средства/помагала:
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (рачунар, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Задаци:
 образовни: упознавање с појмом и улогом позоришта и позоришним занимањима, упознавање с бонтоном у позоришту приликом одласка на оперску
или балетску представу
 функционални: обрада текста и илустративног материјала у уџбенику
 васпитни: развијање интересовања за позориште, развијање културе понашања у позоришту

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорите с ученицима на уводна питања у уџбенику. Подстаћи их да изразе властита искуства у вези са позориштем.
Главни део
Обрадити текст у уџбенику. Објаснити професије људи који раде у позоришту, описати „живот“ на позорници и иза ње из угла гледалаца и извођача.
Погледати и прокоментарисати фотографију ентеријера позоришта (позорнице и
гледалишта) и фотографије Народног позоришта у Београду и Српског народног
позоришта у Новом Саду.
Према могућностима погледати на интернету фотографије познатијих оперских кућа у свету (Париз, Милано, Лондон, Беч, Њујорк, Сиднеј, итд.). Фотографије Миланске скале и Опере у Сиднеју налазе се у уџбенику.
Дискусија с ученицима – да ли су посетили неко од позоришта у Србији? Подстакнути ученике да опишу своје утиске.
Питати ученике како се понаша у позоришту, подсетити их на бонтон приликом слушања музике и одласка у концертне дворане о чему су учили раније.
Обрадити и прокоментарисати текст у уџбенику о бонтону у позоришту. Подстакнути ученике на дискусију. Упитати их имају ли искуства (позитивна и негативна) одласка у позориште. Уколико имају, нека испричају и поделе своје утиске. Објаснити
ученицима како се припрема за одлазак у позориште. Ако постоји могућност да
цео разред посети позориште, заједнички направити припрему на часу. Посебно
обратити пажњу на део у коме се објашњава да је у опери или балету дозвољено
аплаудирати после добро изведене арије или соло тачке. Додатно објаснити ученицима зашто се то ради.
Закључни део
Прочитати у уџбенику занимљиву Брамсову изјаву о позоришту и прокоментарисати је с ученицима. Подстакнути ученике да посете позориште и разгледају га уз
стручно вођство.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 19.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОПЕРА (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: опера, либрето, чинови, увертира, арија, речитатив
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање појма опере и њеног значења, значајни оперски композитори из периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера – Ђ. Росини: Опера Севиљски берберин – арија Фигара и арија Росине; Ж.
Бизе: Опера Кармен – арија Ескамиља и арија Кармен „Хабанера”
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику, стицање културних навика за слушање уметничке музике

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: уводни час, час обраде

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на уводна питања у уџбенику и присетити се досадашњих знања о опери (претходни часова и разреди).
Главни део
Прочитати текст у уџбенику о карактеристикама оперске уметности. Нагласити да
је опера музичко-сценско дело које обухвата музику, књижевност, ликовну уметност и плес. Описати шта чини оперско дело, растумачити шта је чин, увертира, нумера, арија и речитатив и шта су оркестарске, хорске и балетске нумере.
Објаснити ученицима улогу оркестра и диригента при извођењу опере и значење
појма либрета. Поновити коју улогу у позоришту имају редитељ, сценограф, костимограф, корепетитор и хоровођа.
Погледати фотографију Миланске скале, чувене италијанске оперске куће, нагласити да су у њој премијере имале опере многих чувених композитора, попут Белинија,
Доницетија и Вердија.
Истакнути најзначајније оперске композиторе, одслушати музичке примере: Ђ. Росини: Опера Севиљски берберин – арија Фигара и арија Росине; Ж. Бизе: Опера Кармен – арија Ескамиља и арија Кармен „Хабанера”. Уз сваки музички пример укратко
објаснити улогу одређеног лика у опери и укратко препричати садржај опере. Прочитати и прокоментаристи занимљивости о Ђ. Росинију и Ж. Бизеу.
Закључни део
С ученицима одредити који певачки гласови изводе арије које су слушали. Поновити све врсте певачких гласова.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 20.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОПЕРА (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: опера, либрето, чинови, увертира, арија, речитатив
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са појмом и значајем опере, истакнути оперски композитори из периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера – Ђ. Верди: Опера Набуко – хор Јевреја; Опера Травијата – арија Жермона; Р. Вагнер: Опера Танхојзер – арија Волфрама
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику, стицање културних
навика за слушање уметничке музике

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Поновити део градива о опери обрађен на прошлом часу.
Главни део
Одслушати и прокоментарисати музичке примере: Ђ. Верди: Опера Набуко – хор
Јевреја; Опера Травијата – арија Жермона. Уз сваки музички пример укратко објаснити улогу лика у опери и садржај опере.
Прочитати и прокоментарисати биографију италијанског композитора Ђ. Вердија и
занимљивости наведене у уџбенику.
Одслушати музички пример Р. Вагнер: Опера Танхојзер – арија Волфрама и коментарисати. Укратко објаснити улогу лика и садржај опере. Прочитати и прокоментарисати биографију немачког композитора Р. Вагнера и занимљивости о њему наведене у уџбенику.
Закључни део
Прочитати „Надоградњу“ о Вагнеровој реформи опере. Коментарисати текст. Нагласити разлику између традиционалне опере с поделом на чинове и нумере и музичке драме с поделом на призоре.
Поновити обрађено градиво о опери. Уз помоћ текста у уџбенику поновити делове опере. Поновити и занимања неопходна за припрему опере. Још једном нагласити да у постављању опере на сцену учествују бројни позоришни радници који
се у самом извођењу не појављују, а то су хоровођа, корепетитор, кореограф, костимограф, редитељ и сценограф.
Одговорити на питања на крају лекције.
Одговори на питања:
1. Опера је музичко-сценско дело у којем су обухваћене све уметности, музика,
књижевност, глума, ликовна уметност и плес.
2. Либрето је текстуални предложак за драмску радњу опере.
3. Опера је саздана од више већих целина које се називају чинови, а чинови се
састоје од нумера. Опера почиње инструменталним уводом, увертиром, која
доноси главне мелодије из опере. У чиновима се измењују арије и речитативи, солистички ансамбли и оркестарске, хорске и балетске нумере.
4. Ђ. Росини – Опера Севиљски берберин и Ђ. Верди – Опере Набуко и Травијата
у Италији; Р. Вагнер – Опера Танхојзер у Немачкој; Ж. Бизе – Опера Кармен у
Француској.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 21.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОПЕРЕТА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.2.2.

Кључни појмови: оперета
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање са појмом и значајем оперете, истакнути композитори оперета из периода романтизма
 функционални: обрада текста у уџбенику и слушање музичких примера – Ж.
Офенбах: Оперета Орфеј у подземљу – Кан-кан; Ј. Штраус, мл.: Оперета Слепи
миш – Увертира
 васпитни: развијање интересовања за оперску музику, стицање културних навика за слушање уметничке музике

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Укратко поновити наставне садржаје о опери с претходних часова.
Главни део
Одговорити на уводна питања уз наставну јединицу у оперети и продискутовати с
ученицима. Обрадити текст у уџбенику и посебно нагласити да извођачи оперете
морају истовремено да буду добри певачи, глумци и плесачи.
Послушати и анализирати музички пример: Ж. Офенбах: Оперета Орфеј у подземљу – Кан-кан. Уз музички пример укратко дати садржај оперете. Прочитати и прокоментарисати занимљивост о кан-кану. Прочитати и прокоментарисати животопис Жака Офенбаха.
Одслушати и анализирати музички пример: Ј. Штраус, мл.: Оперета Слепи миш –
Увертира. Уз музички пример укратко дати садржај оперете. Прочитати и прокоментарисати занимљивост о Новогодишњем концерту у Бечу.
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
цртани филм из серијала Том и Џери у ком се мачак и миш такмиче у дириговању
оркестром. Подстакнути ученике да опишу свој доживљај необичног споја цртаног
филма и музике за оперету.
Прочитати и прокоментарисати животопис Јохана Штрауса млађег.
Закључни део
Уколико постоји могућност, погледати видео снимке одабраних оперета у разреду.
Одговорити на питања на крају лекције.
Одговори на питања:
1. Оперета је музичко-сценско дело веселог садржаја у коме интерпретатори
ликова морају бити добри певачи, плесачи и глумци. Реч оперета долази из
италијанског језика и значи мала опера.
2. Најзначајнији композитори оперета у 19. веку били су су Жак Офенбах у Француској и Јохан Штраус млађи у Аустрији.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 22.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МЈУЗИКЛ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.2, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: мјузикл, сонгови, рок опера
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање појмова мјузикла и рок-опере, значајни композитора
мјузикла XX века
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера: Л. Бернштајн: Прича са западне стране – Maria, America i Tonight; Ендрју
Л. Вебер: Фантом у опери – дует Кристине и Фантома; Ендрју Л. Вебер: Мачке
– Memory; Г. МакДермот: Коса – Let The Sunshine
 васпитни: развијање интересовања за мјузикл и рок-оперу, стицање културних навика за слушање уметничке музике

Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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Тип часа: час обраде

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на уводна питања уз наставну јединицу о мјузиклу у уџбенику.
Главни део
Обрада текста у уџбенику о настанку и развоју мјузикла као музичко-сценске форме. Објаснити појам сонга и евергрина. Довести у везу развој технологије с популарношћу мјузикла, с нагласком на екранизације многих мјузикла. Набројати најпознатије мјузикле: Прича са западне стране (West Side Story) Леонарда Бернштајна,
Пољуби ми Кејт (Kiss Me Kate) Кола Портера, Мачке (Cats), Фантом у опери (Phantom
Of The Opera) и Евита Ендрјуа Лојд Вебера, Бриљантин (Grease) Џима Јакобса и Варена Кејсија и Чикаго (Chicago) Џона Кандера).
Одслушати и анализирати музичке примере: Л. Бернштајн: Прича са западне стране
– Maria, America i Tonight. Прочитати занимљивост о екранизацији мјузикла Прича
са западне стране. Укратко описати садржај мјузикла. Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com) одломак неког екранизованог мјузикла.
Одслушати и анализирати музичке примере: Ендрју Л. Вебер: Фантом у опери – дует
Кристине и Фантома; Ендрју Л. Вебер: Мачке – Memory. Прочитати занимљивост о
мјузиклу Мачке. Укратко дати садржај оба мјузикла. Према могућностима погледати
на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com) одломак екранизованог мјузикла
Фантом у опери.
Споменути и објаснити појам рок опере.
Послушати и анализирати музички пример: Г. МакДермот: Коса – Let The Sunshine.
Укратко дати садржај мјузикла. Према могућностима погледати на ДВД запису или
на интернету (www.youtube.com) одломак екранизованог мјузикла Коса.
Питати ученике јесу ли се већ сусрели с овим делима.
Подстакнути дискусију с ученицима о томе да ли им се свиђа ова врста музике и
упоредити је са до сада обрађеним музичким формама.
Закључни део
Подстакнути ученике да сами потраже видео снимке мјузикла. Уколико постоји могућност, погледати снимке обрађених или неких других мјузикла заједнички у учионици.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 23.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: БАЛЕТ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.1, MK. 2.2.2.

Кључни појмови: балет
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова

Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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Задаци:
 образовни: упознавање значења појма балет и његовог развоја као музичкосценске форме, упознавање значајних балетских композитора 19. и 20. века
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање и анализа музичких примера: П. И. Чајковски: Балет Лабудово језеро – Игра лабудова из I чина; Л. Делиб: Балет Копелија – Мазурка из I чина; С. С. Прокофјев: Балет Ромео и Јулија
– Монтеки и Капулети из I чина; С. Христић: Охридска легенда – Грлица из I
чина; И. Стравински: Петрушка – Руска игра из I призора
 васпитни: развијање интересовања за балетску музику, стицање културних
навика за слушање уметничке музике

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Одговорити на уводна питања о балету у уџбенику.
Главни део
Обрадити текст у уџбенику који се односи на појам, настанак и развој балета. Усредсредити се на музички део балета као музичко-сценске форме и указати на важност
сарадње између композитора и кореографа с једне, и плесача, диригента и оркестра с друге стране. Упоредити делове балета с деловима опере (чинови, призори,
солисти, ансамбли и хор) и прокоментарисати сличности и разлике.
Представити најзначајније композиторе балетске музике у 19. и 20. веку. Одслушати и анализирати музичке примере: П. И. Чајковски: Балет Лабудово језеро – Игра лабудова из I чина; Л. Делиб: Балет Копелија – Мазурка из I чина; С. С. Прокофјев: Балет
Ромео и Јулија – Монтеки и Капулети из I чина; С. Христић: Охридска легенда – Грлица из I чина. Подстакнути ученике да одреде темпо и опишу доживљај сваке одслушане композиције. Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету
(www.youtube.com) одломке из споменутих балета.
С ученицима прочитати текст о балету Петрушка Игора Стравинског и одслушати музички пример: И. Стравински: Петрушка – Руска игра из I призора. Прочитати
и прокоментарисати животопис Игора Стравинског и занимљивост о праизведби
његовог балета Посвећење пролећа.
Закључни део
Подстакнути ученике да погледају балетску представу и објаснити им како се пре
одласка треба припремити за балет. Поновити бонтон у позоришту.
Одговорити на питања на крају наставне јединице.
Одговори на питања:
1. Балет је музичко-сценско дело у коме се радња изражава покретима тела.
Још од 17. века балетом доминирају француски уметници.
2. Балет је као музичка форма био саставни дeо опере у 17. и 18. веку, а тек у 19.
веку постаје самостално музичко-сценско дело.
3. Најзначајнији композитори балета су Адолф Адам (Жизела) и Лео Делиб (Копелија) у Француској; Петар Иљич Чајковски (Успавана лепотица, Крцко
Орашчић, Лабудово језеро), Игор Стравински (Жар птица, Петрушка и Посвећење пролећа) и Сергеј Сергејевич Прокофјев (Ромео и Јулија, Пепељуга и Камени цвет) у Русији.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 24.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.3, MK. 2.2.1.

Кључни појмови: народно стваралаштво
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање музичког народног стваралаштва Србије
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање музичких примера – Додолска и Коледарска песма
 васпитни: неговање осећаја поштовања и вредновања традиционалне музике, развијање интересовања за музику
Тип часа: уводни час, час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама

Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, веронаука, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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Наставне методе: разговор, излагање, певање

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на уводном часу упознавати с народним стваралаштвом српског народа.
Главни део
Објаснити ученицима да српски народ вековима живи с музиком, па је његов музички фолклор богат. На њега су утицале многе културе, и са Истока и са Запада.
Песме и игре настале у народу вековима су се преносиле с колена на колено и непрестано се богатиле у додиру са догађајима и животним искуствима. Та музика је
понекад тужна, а понекад весела. Подстаћи ученике да објасне зашто.
Поделити ученике у групе за обраду текста у уџбенику – обрадити песме свакодневног живота и песме у приликама празновања.
Свака група пева „свој“ музички пример: Додолску песму и Коледарску песму.
Нагласити да је особина српске народне музичке традиције двогласно певање. Народни музички инструменти на којима се традиционално изводила народна музика
су: свирала, фрула, дудук, двојнице, гајде, зурле са тупаном или бубњем, гусле, тамбуре, велики бубањ, бубњић, добош.
Потражити снимке и слике народних музичких инструмената на интернету и показати их ученицима.
Нагласити да су историјски догађаји и превирања довели до мешања српске
културе са културама других народа, што је утицало на развој наше народне музике.
Утицаји фолклора других народа довеле су до развијања мелодијске линије, богатства украса и разноврсности ритма. Подстаћи ученике да наброје које су све културе извршиле утицај на српско народно стваралаштво.
Описати укратко шта је довело до настанка градске народне песме и који су традиционални музички инструменти полако уступили место савременим инструментима (хармоника, кларинет, виолина и контрабас). Објаснити шта је блех оркестар.
Закључни део
Многи музички образовани композитори били су инспирисани народним стваралаштвом, па су елементе фолклора користили у компоновању уметничких композиција. Подстаћи ученике да наброје те композиторе и њихова дела.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 25.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДУХОВНЕ ПЕСМЕ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 3.2.1.

Кључни појмови: духовне песме
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање духовне музичке традиције Србије
 функционални: певање и слушање музичких примера – Божићни тропар; Стеван Ст. Мокрањац: Светосавски тропар; Стеван Ст. Мокрањац: Буди имја Господње из Литургије Св. Јована Златоустог; Молитва Господња, „Оче наш“;
народна песма Помози нам, Вишњи Боже
 васпитни: неговање интересовања, осећаја поштовања и вредновања традиционалне музике, развијање интересовања за музику

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, веронаука, историја
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу упознавати и обрађивати духовне песме српског народа. Неке од њих су уметничке композиције, а неке потичу из народа.
Главни део
Певање и слушање музичких примера: Божићни тропар; Стеван С. Мокрањац: Светосавски тропар; Стеван С. Мокрањац: Буди имја Господње из Литургије Св. Јована
Златоустог; Молитва Господња, „Оче наш“; народна песма Помози нам, Вишњи
Боже.
По потреби с ученицима прочитати и превести текстове мелодија које су на старославенском језику. Прокоментарисати карактеристике српског православног певања.
Закључни део
Подстакнути ученике да упореде ове песме обраћајући пажњу на темпо, мелодију,
тоналитет...
Могу их и одслушати уживо (концерт духовне музике, црквени хор...) или потражити снимак на интернету.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ

94

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 26.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: НАРОДНЕ ПЕСМЕ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.3, MK. 3.2.1.

Кључни појмови: народна музика
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање српске народне музике
 функционални: певање и слушање музичких примера – народне песме: Шано
душо; Све тичице запјевале; Седи мома на пенџеру; Ти једина, свирање музичког примера Шано душо на инструментима Орфовог инструментаријума
 васпитни: неговање интересовања, осјећаја поштовања и вредновања традиционалне музике, развијање интересовања за музику
Тип часа: час обраде, час понављања

Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуални (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу упознавати и обрађивати народне песме српског народа.
Главни део
Певање и слушање музичких примера – народне песме Шано душо; Све тичице запјевале; Седи мома на пенџеру; Ти једина.
Након сваке отпеване и/или одслушане народне песме подстакнути ученике да у
групама и/или у паровима анализирају песме у односу на тоналитет, врсту такта,
ритам, темпо, динамику…
По потреби поновити значење тих појмова (указати ученицима да се Речник појмова
налази на крају уџбеника и да се њиме могу служити).
Закључни део
Питати ученике која им се песма највише свиђа и зашто. Јесу ли се с тим песмама,
осим у школи, већ негде сусрели? Где и у којим приликама?
Поделити ученике у групе, затим уз помоћ наставника осмислити ритмичку пратњу
за народну песму Шано душо и извести песму уз пратњу доступних инструмената
Орфовог инструментаријума.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 27.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: СТАРОГРАДСКЕ ПЕСМЕ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 2.2.2.

Кључни појмови: староградска песма
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање традиције староградских песама у Србији
 функционални: певање и слушање музичких примера – староградске песме:
Ајде, Като; У тем Сомбору; Небо је тако ведро; Што се боре мисли моје, свирање музичког примера на инструментима Орфовог инструментаријума према
избору ученика
 васпитни: неговање интересовања, осећања поштовања и вредновања традиционалне музике, развијање интересовања за музику

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу упознавати и обрађивати српске староградске песме.
Главни део
Објаснити ученицима како су настале српске староградске песме. (Стварањем грађанског друштва настале су и староградске песме. Староградске песме део су историје некога града. Често су настајале на текстове познатих песника, а најчешће су
љубавне тематике. Изводиле су се уз клавир и гитару, а посебна пажња придавала
се лепом и изражајном певању.)
Певање и слушање музичких примера: Ајде, Като; У тем Сомбору; Небо је тако ведро; Што се боре мисли моје. С ученицима анализирати мелодије обраћајућу пажњу
на тоналитет, врсту такта, ритам, темпо, динамику, знакове понављања, тематику,
поруку песме.
Након извођења песме Ајде, Като поновити шта је интервал и које интервале налазимо у песми. Подстакнути ученике да у песми Ајде, Като осмисле други глас у
другом реду нотног текста додајући терцу, а затим то напишу у свеску. По потреби
поновити значење тих појмова (подсетити ученике да се Речник појмова налази на
крају уџбеника и да се њиме могу служити).
Прочитати и коментарисати цитат о староградским песмама у рубрици „Надоградња“.
Закључни део
Подстакнути ученике да потраже староградске песме свога краја и сазнају у којим
приликама су се певале. Певају ли се још и данас? Помоћ могу затражити од старијих чланова породице или суграђана.
Поделити ученике у групе и помоћи им да уз инструменте Орфовог инструментаријума осмисле ритмичку пратњу за староградску песму по избору.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ

98

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 28.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РОДОЉУБИВЕ ПЕСМЕ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 2.2.2.

Кључни појмови: родољубиве српске песме
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање традиције родољубивих песама у Србији
 функционални: певање и слушање музичких примера: – В. Шистек: Ој, Србијо, мила мати; Б. Милосављевић: Креће се лађа француска; непознат аутор:
Тамо далеко, свирање музичких примера на инструментима Орфовог инструментаријума
 васпитни: неговање интересовања, осјећања поштовања и вредновања традиционалне музике, развијање интересовања за музику

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп, пројектор)
Корелација: српски језик, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу упознавати и обрађивати родољубиве српске
песме.
Главни део
Песмама се подиже национална свест, посебно у време ратова и окупација. Такве
песме служе за подизање морала војницима и народу. Називамо их родољубивим
песмама.
Певање и слушање музичких примера: Војтех Шистек: Ој, Србијо, мила мати; Бранислав Милосављевић: Креће се лађа француска; непознат аутор: Тамо далеко.
Отпевајте песму Ој, Србијо, мила мати са и без инструменталне пратње и упитајте
ученике која им се верзија више свиђа. Подстакните их да објасне свој одабир.
С ученицима анализирајте родољубиве песме обраћајући пажњу на тоналитет,
врсту такта, ритам, темпо, динамику, знакове понављања, лигатуре, тематику, поруку песме…
По потреби поновити значење тих појмова (подсетити ученике да се Речник појмова
налази на крају уџбеника и да се њиме могу служити).
Закључни део
Поделити ученике у две групе. Подстакнути ученике да за песме Ој, Србијо, мила мати и Тамо далеко покушају да осмисле ритмичку пратњу и изведу песме уз пратњу
доступних инструмената Орфовог инструментаријума. Организујте такмичење у
извођењу тих песама.
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 29.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПЕСМЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.3, MK. 3.2.1.

Кључни појмови: народне и традиционалне песме националних мањина у Србији
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање народне музике националних мањина у
Србији
 функционални: певање и анализа музичких примера – ромска песма: Ђелем,
ђелем; румунска фолклорна песма: Пастирићу се свиђа; мађарска песма: Зека;
словачка народна песма: Црвена јабучица; русинска народна песма: Родиле су
трњине
 васпитни: неговање интересовања за народну музику националних мањина у
Србији

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци)
помоћно-техничка (ТВ, рачунар)
Корелација: српски језик, страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу упознавати и обрађивати народне песме неких националних мањина у Србији. Подстакнути их да сами наброје националне мањине које живе на простору Србије.
Главни део
Прочитати уводни текст у уџбенику и прокоментарисати га.
Уколико у одељењу има ученика који су припадници неке од националних мањина,
они могу припомоћи у извођењу песме своје националне мањине. Прочитати текст
одабраних песмама трудећи се да изговор буде што веродостојнији. Увежбати певање песама националних мањина по избору ученика и/или са ученицима анализирати елементе песама националних мањина обраћајући пажњу на темпо, динамику, врсту такта, ритам, тоналитет...
Одговорити на питања у уџбенику наведена уз песму поједине националне мањине
(с мађарским фолклором ученици су се већ сусрели слушајући Брамсове „Мађарске
игре“).
Закључни део
Питати ученике јесу ли се већ сусрели с песмама националних мањина (концерти,
приредбе, ТВ емисије...). Уколико јесу, нека поделе и опишу своја искуства са осталима ученицима.
Подстакнути ученике да истраже на интернету или пронађу у библиотеци још података о песмама других националних мањина и уоче какав међусобни утицај постоји
у односу на српске народне песме.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 30.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење, стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЕЛЕМЕНТИ МУЗИКЕ (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.1, MK. 3.3.1.

Кључни појмови: солмизација, легато, двоглас, темпо, мелодија, ритам, тоналитет,
врста такта, нотне вредности, знакови понављања
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, развој музикалности и креативности, неговање и
развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених елемената музике
 функционални: певање, свирање и анализа музичких примера – народна песма из Босне и Херцеговине: Домаћица од куће, народна песма из Србије:
Ђурђевдан и Ј. Николић: Веруј ми
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење музике

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
текстуална (уџбеник)
Корелација: српски језик, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити обраду нових песама и понављање основних елемената теорије музике.
Подстакнути ученике да реше задатак у уџбенику на стр. 126. и понове појмове који
чине „језик музике“.
Главни део
Песму Домаћица од куће прочитати, увежбати певање и покушати извести двогласно. Одговорити на питања из теорије музике која се односе на песму.
Поделити ученике у неколико група и одредити коју ће деоницу на Орфовом инструментаријуму изводити. Са сваком групом парлато проћи њихову деоницу у
песми Ђурђевдан. Указати на разлику између мелодијске и ритамске деонице. Пошто се свака деоница посебно увежба, увежбати заједничко извођење свих деоница. Потом се групе могу заменити у извођењу деоница.
Песму Веруј ми компоновала је ученица VII разреда основне школе (подстакнути
ученике да обрате пажњу на то). Увежбати певање и свирање песме. Анализирати
песму обраћајући пажњу на тоналитет, врсту такта, нотне вредности и знакове понављања. Поновити дефиниције ових појмова које се налазе у Речнику појмова на
крају уџбеника.
Закључни део
По жељи ученика поновно извести песму која им се највише свидела.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 31.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење, стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЕЛЕМЕНТИ МУЗИКЕ (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.3, MK. 3.3.1.

Кључни појмови: канон, интервал, тоналитет, предзнак, пауза, лигатура, синкопа,
нота с тачком, акорд, метроном, метрономска ознака, интервал
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, развој музикалности и креативности, неговање и
развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених елемената музике
 функционални: певање, свирање и анализа музичких примера – М. Проле:
Круна од нота; В. Ђумић: Сањам те; Ј. Хајдн: Ми певамо интервале
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања

Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
текстуална (уџбеник)
Корелација: српски језик, историја
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се у песмама које се обрађују понављати основни елементи теорије музике и да су песме Круна од нота и Сањам те компоновали њихови вршњаци.
Главни део
При обради песме М. Проле Круна од нота поновити с ученицима шта је оркестар
и какви оркестри све постоје. Питати ученике како би по њиховој замисли изгледало извођење песме описане у тексту. Увежбати певање песме уз пратњу наставника. Анализирати песму обраћајући пажњу на тоналитет, врсту такта, предзнаке, паузе, лигатуре, ноте с тачком и акорде.
Увежбати певање песме В. Ђумић: Сањам те уз ритмичку пратњу. Прокоментарисати текст песме с ученицима. Подстакнути ученике да уоче метрономску ознаку изнад
нотног система. Објаснити ученицима појмове метроном и метрономска ознака.
Код песме Јозефа Хајдна Ми певамо интервале присетити се ко је био Ј. Хајдн и која
су његова дела ученици већ упознали. Поновити укратко његову биографију Поновити значење појма канон и поновити шта су интервали, како се деле и кави могу
да буду (мелодијски и хармонски интервали). Песму извести и с ученицима увежбати певање. Поделити ученике у две групе и извести песму као канон.
Закључни део
По жељи ученика поновно извести песму која им се највише свидела.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 32.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЕЛЕМЕНТИ МУЗИКЕ (3)
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 2.2.2.

Кључни појмови: плес, твист, динамика, музички, жанр, ритамске фигуре, врста такта
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе других народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког и индивидуалног музицирања.
Задаци:
 образовни: понављање и утврђивање до сада обрађених елемената музике
 функционални: певање, свирање, слушање и анализа музичких примера – К.
Ман/Д. Апел: Let’s Twist Again; Б. Дилан: Blowin’ in the Wind; Т. Џилкинсон: The
Bare Necessities
 васпитни: развијање интересовања за музику и извођење музике

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити ученицима да ће се на часу обрађивати стране песме: песма уз коју се
игра, рок балада и хит из цртаног филма.
Главни део
Песма К. Мана и Д. Апела: Let’s Twist Again била је плесни хит. Показати ученицима
на видео снимку и/или интернету како се игра твист. Објаснити када је настао и колико је био популаран. (Подстакнути ученике да сами истраже нешто више о твисту
и поновити латино–америчке плесове које већ знају.) Песму одслушати и увежбати певање. Уколико неко зна да свира гитару, може да прати уз певање. Објаснити
ученицима да на нотама означенима знаком X могу пљескати или пуцкетати прстима.
Песму Боба Дилана Blowin’ in the Wind одслушати и увежбати певање, уколико је
могуће уз пратњу гитаре. Подстакнути ученике да препознају атмосферу песме и
ком жанру припада. Питати ученике знају ли још коју песму Боба Дилана. Анализирати песму обраћајући пажњу на динамику, поновити све до сада обрађене ознаке
за динамику.
Одслушати музички пример Т. Џилкинсон: The Bare Necessities, питати ученике знају
ли из ког је цртаног филма овај пример. Уколико је могуће, погледати одломак из
цртаног филма Књига о џунгли.
Увежбати певање уз инструменталну пратњу. Подстакнути ученике да уоче врсту
такта у песми и ритмичке фигуре у њој.
Закључни део
По жељи ученика поновно извести и одслушати песму која им се највише свидела.
Најавити групни рад на последња два наставна часа.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 33.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, извођење, стваралаштво
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УРАДИ САМ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.4.3.

Кључни појмови: музичко стваралаштво
Циљеви: развијање властитог става, развијање интересовања за музику, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног
музицирања
Задаци:
 образовни: савладавање елемената компоновања и понављање и утврђивање до сада обрађених елемената музике
 функционални: рад на „компоновању“ властите мелодије, свирање
 васпитни: подстицање креативности и властитог музичког израза, развијање
интересовања за музику
Тип часа: час утврђивања и понављања

Наставне методе: разговор, излагање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
текстуална (уџбеник)
Корелација: –
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Најавити рад у групама и поделити разред у групе (највише шест група). Уз помоћ
уџбеника подстаћи ученике на разговор о властитој креативности (компоновању,
импровизовању).
Главни део
Подстакнути ученике да погледају нотне примере, тј. мелодијске исечке наведене у
уџбенику на стр. 140, а затим и покушају да их саставе у нову, властиту мелодију путем покушаја, упоређивања, закључивања. Нека уоче који је такт последњи.
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Састављену мелодију свака група нека напише у нотну свеску, па затим изведе свој рад. Направити малу приредбу новонасталих композиција и похвалити покушај и рад сваке групе.
Закључни део
Подстакнути ученике да индивидуално реше задатке на стр. 141. у уџбенику.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 8.

Датум:

Редни број часа: 34.

НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ: знање и разумевање, слушање, извођење
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.4.2.

Кључни појмови: музичко-стилска раздобља, музичке форме, забавна и филмска музика
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и
креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: поновити кључне појмове из историје музике (од праисторије до
музике XX века)
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и дискусија одабраних
музичких примера уз одређене музичко-стилске периоде
 васпитни: развијање интересовања за историју музике, стицање културних
навика за слушање уметничке музике

Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије, географска мапа)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: страни језици, историја, географија
Литература: уџбеник, приручник
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Тип часа: час утврђивања и понављања

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Увод и најава циља
Подстакнути ученике да се присете градива обрађеног током школске године. Најавити рад у групама и поделити разред у шест група (припремити четири уџбеника за 7. разред).
Главни део
Задати свакој од шест група обраду једне музичко-стилске епохе. Подстакнути
ученике да се служе текстовима уџбеника за 7. и за 8. разред, сажетком у додатку уџбеника за 8. разред и аудио записима на ЦД запису уз уџбенике. За припрему
презентације дати 10 минута. Свака група има четири минута за презентацију „свог“
музичко-стилског раздобља у коју би требало да уклопе и један кратки музички
пример. Нагласити ученицима да у својим излагањима представе и српске композиторе.
Закључни део
Направити топ листу музичких примера одслушаних током презентација. Подстакнути ученике да наставе да се интересују за музичку културу и по завршетку основне школе.
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