МУЗИЧКА КУЛТУРА
Годишњи фонд часова:

68 или 62

Разред:

трећи или четврти

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изражјна средства музичке уметности
-Музики инструменти-

ТЕМА

Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова;
Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва;
Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;
Унапређивање естетских критеријума код ученика;
Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија
(концерти,телевизија, филм, интернет);
Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима;
Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу;
Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима.

ЦИЉ




Упознавање ученика са
пореклом инструмената
и њиховом поделом.
Разумевање корелације
између избора
извођачког састава,
садржаја и карактера
композиције.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 Препознају и именују музичке
инструменте.
 Препознаје карактеристике
звука и тона (висину, јачину,
трајање и боју) као и елементе
који на то утичу.
 Разликује инструменте и
ансамбле по боји звука.
 Препознаје извођачке саставе :
инструменталне, вокалне,
вокално инструменталне.
 Успоставе корелацију између
врсте инструмената и
програмског садржаја
музичког дела.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Извори звука и тона. Особине звука и тона.
Подела музичких инструмената по начину
добијања тона и по грађи.
 Гудачки инструменти
 Дувачки инструменти
 Инструменти са дикрама.
 Перкусиони инструменти.
 Инструменти са одређеном и
неодређеном висином тона.
 Народни инструменти.
 Електронски инструменти.
 Камерни састави и оркестри.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава
 практична настава

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур, Е-дур;
Б. А. Моцарт – Це-дур, Ге-дур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.
За виолу:
М. Глинка – соната де-мол;
Ј. Брамс – Први део немачког реквијема;
Деонице из Берлиозовог Харолда у Италији;
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А. Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и Г. Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за харфу и флауту у
Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А. Сеговије, Е.
Гранадоса, Де Фаље, И. Албениса.
Примери савремене музике за гитару.
Избор дела за мандолину, тамбуру, балалајку,
цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту и оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел – избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12 концерата;
Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт Це-дур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен Санс;
Дејан Деспић – 7 пасторала за обоу соло.

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује
у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Слушању музике дати
примарно место.











Код слушања музике
одабрати пример који
може да се слуша у
целини (један цео став,
краћу увертиру, итд), да
ученици доживе целину
и схвате музичку
форму.
Подстицати ученике да
изводе закључке који
произлазе из
доживљеног слушања
музичког дела, било на
часовима или на
посебним концертима.
Организовати посете
концертима, оперским и
балетским представама,
где се садржаји предмета
врло успешно надограђују
у директном контакту са
музичарима и музиком.
Користити
мултимедијалне
презентације
Упућивати ученике да
користе интернет и
стручну литературу
Поједине наставне теме
могу се обрадити
ученичким рефератима, у
којима такође имају
примарно место музички
примери.

За Фагот:
А. Вивалди – концерти за фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у А-дуру;
К. М. Вебер – концерти у еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за соло кларинет;
Боки Милошевић – одломци из одабраних дела.
За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин из Валкире;
М. Мусоргски – Слике са изложбе;
Избор песама са фестивала Драгачевска труба;
Луис Армстронг, Мајлс Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И. Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Ес-дур;
Сен-Санс – концерт оп. 94;
Примери народних дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал, лејка, рог.
Дувачки инструменти других народа –
Абориџини (диџериду), Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових, Моцартових, Бетовенових;
Шопенових и Листових концерта;
Примери из џеза и забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха, Г. Ф. Хендла и Ц.
Франка.



Континуирано упућивати
ученике на присуство
музике у свакодневном
животу, примену у пракси
и другим наставним
предметима

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по
темама









музички инструменти (5
часова)
класична музика (28
часова)
опера и балет; оперета
и мјузикл (10 часова)
традиционална музика
(9 часова)
џез и блуз музика (5
часа)
филм, филмска музука
и сценска музика (6
часова)
хор (5 часова)

Број часова по темама
прилагодити укупном броју
часова.

За хармонику:
Избор уметничке музике за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
За удараљке:
Избор репертоара Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за ударљке и челесту.
Избор композиција рок и џез музике.
Народна музика – тапан, гоч, даире, тарабука,
кастањете.
За оркестре:
Симфонијски оркестар – избор симфонијских
дела класицизма и романтизма (Ј. Хајдн, В. А.
Моцарт, Л. В. Бетовен, П. И. Чајковски, Ј.
Брамс, Х. Берлиоз, А. Дворжак, Г. Малер).
Гудачки оркестар – избор дела А. Вивалдија, Ј.
С. Баха, В. А. Моцарта.
Дувачки оркестар – Г. Ф. Хендл, Музика за
ватромет,
Драгачевски трубачи, Биг бенд, Војни оркестри.
Перкусионисти: Избор дела СПЕ,
примери народне, забавне, џез и музике других
земаља по избору.



Класична музика
(општа музичка анализа и теорија кроз слушање музике)






Оспособљавање ученика
за разликовање
музичких стилова од
првобитне заједнице до
21. века.
Стицање навика за
слушање уметничке
музике.
Оспособљавање ученика
да уоче разлике у форми
и карактеру
композиција у складу са
историјском
периодизацијом.
Формирање музичког
укуса и адекватног
музичког доживљаја
приликом слушања
музичког дела.







Препознаје и разликује одлике
стилова у музичком
изражавању од првобитне
заједнице до данас.
Препознаје одслушанe
композицијe у односу на
време настанка..
Има позитиван однос преме
уметничкој музици
Самоиницијативно посећује
концерте и друге музичке
манифестације

 Значај музике у животу и
друштву:првобитна заједница,стари век и
развој музике у средњем веку(духовна и
световна музика) (3)
Грегоријански корал, Византијско певање,Кир
Стефан Србин:Ниња сили.
 Ренесанса и барок (8)
Палестрина Л.:Огни белта, О. ди Ласо: Madona
mia cara, Ехо; Галус: Патер Ностер; Фрањо
Босанац: Ричеркар бр. 23/I ; Андрија
Мотовуњанин: Песме и игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња доба, Хендл Г.Ф.:
Музика на води (одломак),Месија (Алелуја); Бах
Ј.С.: Токата и фуга d – mol, Брандебуршки
концерт бр.3 G – dur
 Преткласика и класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д. Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија изненађења бр 94.G – dur,
Симфонија Д-дур бр. 104 ("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика, Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За Елизу,
Месечева соната..
 Романтизаm (8)
Шуберт: Недовршена симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени марш,Шопен
Ф.:Валцер des-dur,Брамс Ј.:Мађарске игре по
избору,Сметана Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична симфонија ;
Романтизам у словенским земљама:
Руска национална школа - Чешка национална
школа:

Глинка: Руслан и Људмила (увертира);
Бородин: Кнез Игор (Половецке игре);
Мусоргски: Слике са изложбе (избор); РимскиКорсаков: Шехерезада; Чајковски: Лабудово
језеро (одломци); Сметана: Продана невеста
(одломци); Дворжак: Словенске игре (избор).
К. Станковић: Варијације на песму "Што се
боре мисли моје"; Ст. Мокрањац: X, XI и XII или
XV руковет, Козар, Њет свјат (из Опела

Oпера и балет
Oперета и мјузикл

 Импресионизам (1)
Дебиси К.:Прелид за поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
 Музика xx века (2)
Шостакович:Камерна симфонија; Прокофјев
С.:Ромео и Јулија; Шенберг: Пјеро месечар;
Стравински: Петрушка (руска игра).
 Значај корелације између
текста, музичког и сценског
извођења
 Оспособљавање ученика за
препознавање и разликовање
разних видова опере кроз
историју

 Разликује музичко сценска дела
према периоду настанка.
 Разуме међусобну повезаност
текста, музике и покрета.
 Препознаје историјско културни
амбијент у коме су настала
поједина дела

 Опера у XVII веку – Монтеверди;
 Опера у XVIII веку:
озбиљна и комична опера – Глук;
 Романтичне опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин; Пучини: Тоска,Боеми,
 Балети :
Чајковски П.И.:Лабудово језеро,Успавана
лепотица; Прокофјев С.:Ромео и Јулија.
 Оперете Штраус Ј.:Слепи миш
 Мјузикли:
Цигани лете у небо, Коса, Мама Миа,Чикаго..

Традиционална музика(народне
песме,игре,плесови)
Џез и блуз музика
Филм и филмска музика
Сценска музика
Хорско
певање

 Оспособљавање ученика за
препознавање и разликовање
културе и традиције како
свог тако и других народа
 Развијање естетских
критеријума код ученика
 Развијање способности
уочавања утицаја народног
стваралаштва на уметничко
стваралаштво.
 Развијање осећаја за
ритмичку прецизност,
координацију и културу
покрета при извођењу
плесова,односно развијање
складности, лакоће и слободе
у изражавању музичког
доживљаја.
 Способност анализирања
критеријума који се односе
на ритмичку строгост и
импровизовање мелодије као
карактеристика одређене
врсте музике (џез,блуз)
 Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
 Препознавање међусобне
корелације музике и визуелне
уметности


Оспособљавање ученика
за заједничко извођење

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Ликовна култура
 Српски језик и књижевност
 Историја
 Географија

 Препознаје естетске вредности у
култури свог и народа других
земаља уочавањем
карактеристичних обележја
музике светске народне баштине.
 Сагледава и вреднује утицај
народног стваралаштва на
уметничко стваралаштво.
 Препознаје порекло народних
композиција према ритмичко
мелодијским карактеристикама
 Прецизно изводи ритмичкомелодијске захтеве у оквиру
задате кореографије.

 Сагледава критеријуме који се
односе на начине настајања
мелодијско ритмичких образаца
раличитих музичких жанрова.
 Разликује инструменте по боји
звука
 Разликује извођачке саставе (Соло
глас-хор,Соло инструмент-камерни
састав-оркестар)

 Препознаје и реализује елементе
заједничког музицирања



Изворно певање традиционалних
композиција са нашег и суседних
подручја.Кола и народне игре Србије и
суседних земаља.
Мокрањац Ст.Ст.: Руковети,Тајчевић М.:
Охридска легенда
 Народна музика интегрисана у
забавну,електронску,џез и разне
алтернативне правце.
извођачи: Биљана Крстић,састав
Балканика,Слободан Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

 Џез и блуз:
Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били Холидеј;
Џон Колтрејн,Чарли Паркер, Јован Маљоковић.
 Филм: Моцарт
 филмска музика:
Е.Мориконе: музика из филмова: Амелија
Пулен,Титаник, Ватрене улице, Клавир...
 Сценска музика:
Ф. Менделсон: "Сан летње ноћи" (избор); Е.
Григ: Солвејгина песна из "Пер Гинта", М.
Равел: Атлантида (избор).
 слободан избор композиција према
могућностима извођача

