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УвОД
Му зи ка је пред ста вља ла не за о би ла зни сег мент обра зо ва ња још у нај ста ри јим ци-

ви ли за ци ја ма. Сма тра на је ви тал но зна чај ном за раз вој чо ве ко вог би ћа – ду ха, те ла, мо ра-
ла. На пр вим уни вер зи те ти ма, а и ка сни је, му зи ка је под у ча ва на па ра лел но са фи зи ком, 
астро но ми јом и ма те ма ти ком у ду ху ан тич ке пи та го реј ске ми сли. Му зи ка је игра ла ви тал-
ну уло гу у пра и сто риј ским ри ту а ли ма и да нас је са став ни део сва ко днев ног жи во та. Звук 
је пр ви ко му ни ка ци о ни ка нал чо ве ка - бе ба у мај чи ној утро би слу ша чи та вим сво јим 
те лом и учи пр ве лек ци је је зи ка и кул ту ре. 

На у ка да нас не дво сми сле но ис ти че из у зет ну раз вој ну уло гу му зич ке сти му ла ци је на-
гла ша ва ју ћи ва жност оп ти мал не по ве за но сти му зич ког че твер ства: знањa, аперцепцијe 
(слу ша ње му зи ке са раз у ме ва њем), извођењa и стваралашт вa. Му зи ка је аутен тич ни ме ди-
јум чо ве ко вог из ра жа ва ња, кроз ко ји се учи мо ти ви са но, са за до вољ ством и иза зо вом и 
овла да ва ана ли тич ким, кри тич ким и кре а тив ним ми шље њем. до при нос му зи ке оп штем, 
ког ни тив ном, емо ци о нал ном и со ци јал ном раз во ју, као и раз во ју кре а тив них по тен ци ја ла 
од ра жа ва се и у дру гим обла сти ма оп штег на став ног про гра ма и омо гу ћа ва оства ре ње ви-
со ког ака дем ског учин ка. По сма тра но кроз при зму крај њег ци ља му зич ког обра зо ва ња, 
му зи ка пред ста вља сред ство за из град њу и раз вој ка па ци те та уче ни ка, ко ји та ко по ста је 
осо ба ко ја ми сли, ко ја уме да слу ша, да из ра зи се бе, да ства ра и тра жи Ле по у жи во ту. 

По себ ност му зи ке у од но су на дру ге пред ме те је сте у то ме што се она и до га ђа, не-
по сред но до жи вља ва за вре ме са мог на став ног про це са. На ста ва му зи ке пру жа ис ку ство 
је дин стве ног естет ског до жи вља ја, ко ји је њен нео дво ји ви део и чи ни је спе ци фич ном 
у од но су на ве ћи ну пред ме та у оп штем на став ном про гра му. Ова пре и мућ ства му зи ке 
има ју тран сфер ну вред ност за сва ко днев ни, ван школ ски жи вот, што и је сте циљ обра-
зов ног про це са (ре ле вант ност и при мен љи вост зна ња). Умет ност је је дин стве ни ме ди јум 
у ко ме се раз ли ке ме ђу љу ди ма сма тра ју пред но сти ма – оне су огле да ло ори ги нал но сти, 
је дин стве ног из ра за, но вих, ква ли тет них иде ја и кре а тив них ре ше ња и ин ди ви ду ал но-
сти. Та кав при ступ тре ба раз ви ја ти и не го ва ти код уче ни ка са ци љем да му не по зна то 
и раз ли чи то бу ду иза зо ви от кри ва ња. На ког ни тив ном ни воу, реч је о про це су на чи јем 
кра ју се на ла зи спо соб ност ева лу а ци је (вред но ва ња). Уче ник сти че по треб но зна ње, уме 
да ана ли зи ра и ло гич ки по ве зу је (ана ли тич ко ми шље ње), да из ра зи сво је ми сли и раз ви ја 
по тен ци јал за фор му ли са ње ал тер на тив них, кре а тив них ре ше ња (кре а тив но ми шље ње). 
Фа за ева лу а ци је на ла зи се на кра ју овог про це са – ка да је уче ник у ста њу да фор му ли ше 
соп стве ни суд и ар гу мен то ва но га од бра ни (кри тич ко ми шље ње). 

је дан од на чи на да се ови ста во ви угра де у кон крет ни кон текст на став ног про це са 
пред ме та Му зич ка кул ту ра у основ ној шко ли, пред ста вља фор му ла ци ја стан дар да. Стан-
дар ди су из ра же ни пре ци зно ар ти ку ли са ним тврд ња ма о то ме шта уче ник тре ба да зна 
и уме у обла сти му зи ке по за вр шет ку основ ног обра зо ва ња. Они су на ста ли на осно ву 
ва же ћег на став ног пла на и про гра ма као за кон ског окви ра. Стан дар ди су фор му ли са ни 
за сва ку од че ти ри обла сти:

1. Зна ње и раз у ме ва ње
2. Слу ша ње му зи ке
3. Му зич ко из во ђе ње
4. Му зич ко ства ра ла штво
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Обла сти
да би уче ник овла дао са знај ним и естет ским аспек том му зич ког ис ку ства, нео п-

ход но је да на став ни план по кри ва че ти ри ме ђу соб но по ве за не обла сти, без ко јих ни је 
мо гу ће ква ли тет но упо зна ва ње са му зи ком. Зна ње о му зи ци (на при мер, о му зич ким еле-
мен ти ма, ин стру мен ти ма, жан ро ви ма, фол кло ру) ни је свр сис ход но уко ли ко уче ник не 
мо же то зна ње да по ве же са зву ком или му зич ким при ме ром и да раз у ме оно што слу ша. 
Тек та да се до га ђа ак тив на спо зна ја му зи ке. Му зич ко ис ку ство ни је пот пу но без чи на из-
во ђе ња, те да би уче ник сте као пот пу ни увид у фе но мен му зи ке, он тре ба да бу де у мо гућ-
но сти да из во ди му зи ку гла сом или на ин стру мен ти ма из соп стве ног окру же ња. Му зи ка 
је про из вод ства ра лач ког чи на, ко ји је огле да ло про це са на стан ка му зич ког де ла; да кле, 
уче ник тре ба, при ме њу ју ћи сво је зна ње, и ра ци о нал но и ис ку стве но да упо зна уло гу му-
зич ког ства ра о ца. 

Че ти ри обла сти чи не ор ган ско је дин ство, ко је се мо ра огле да ти у са мом на став ном 
про це су, без об зи ра на тип на став не је ди ни це. Ка да се, на при мер, об ра ђу ју му зич ки еле-
мен ти, уче ни ци тре ба да зна ју ка ко зву чи од ре ђе на рит мич ка фи гу ра, ка ко тре ба да је из-
ве ду, као и да је при ме не у окви ру ства ра лач ког ра да (на осно ву ис ку ства сте че ног уви дом 
у естет ски кон текст при ме не тог му зич ког еле мен та у раз ли чи тим му зич ким де ли ма). Уко-
ли ко је, на при мер, у пи та њу му зич ки ин стру мент, уче ник тре ба, по ред те о риј ског зна ња 
о том ин стру мен ту, да га пре по зна ка да га чу је, да има из во ђач ко ис ку ство про из вод ње 
то на ко је од го ва ра том ти пу ин стру мен та (на при мер ду вач ки, тр за лач ки, уда рач ки1) и 
увид у ње го ве из ра жај не мо гућ но сти у окви ру естет ског кон тек ста (на при мер, ко мич ни, 
лир ски ка рак тер и слич но), на осно ву че га би мо гао да га ко ри сти у окви ру свог ства ра-
лач ког ра да. 

Циљ на ста ве му зи ке у основ ној шко ли ни је да обра зу је про фе си о нал не му зи ча ре, 
већ да уче ни ку омо гу ћи да упо зна све ви тал не ди мен зи је му зи ке и то кроз лич но ис ку-
ство, да би мо гао у пот пу но сти да раз у ме и до жи ви му зич ко де ло и уче ству је у му зич ком 
до га ђа ју на на чин и у сте пе ну ко ји сам у бу дућ но сти ода бе ре. Упра во из тог раз ло га су 
ар ти ку ли са не на ве де не че ти ри обла сти. При то ме, ак це нат ни је на њи хо вој кла си фи ка-
ци ји, већ на на чи ни ма њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти, на шта тре ба обра ти ти па жњу на 
сва ком ча су му зич ке кул ту ре. 

Обла сти су ар ти ку ли са не кроз одреднице ко је пре ци зно де фи ни шу зах те ве гра ди-
ва, узи ма ју ћи у об зир нај ни же, сред ње и нај ви ше ви до ве уче нич ких по стиг ну ћа (основни, 
средњи и напредни ни во). У овом при руч ни ку пре зен това ће мо за дат ке ко ји је од ре ђе ни 
број уче ни ка ра дио у окви ру те сти ра ња спро ве де ног по шко ла ма ши ром Ср би је, у ци љу 
са ку пља ња по да та ка нео п ход них при из ра ди ових стан дар да, илу стра тив не при ме ре и/
или упут ства са смер ни ца ма за рад за сва ку област. 

1 Искуство извођења се може остварити на најједноставнији начин: дувачки инструмент–свирање „у лист’’, ударачки–
сопствено тело, трзалачки–дромбуље и слично, уколико услови за коришћење класичних инструмената у школи тренутно не постоје
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Ни вои по стиг ну ћа
У окви ру стан дар да де фи ни са ни су сле де ћи ни вои по стиг ну ћа:

Основни ниво озна ча ва еле мен тар ни ни во зна ња о од ре ђе ном про бле му, овла да ност 
основ ним пој мо ви ма и уме ћи ма.2 Основни ниво пред ста вља од го вор на пи та ње Шта?

Средњи ниво под ра зу ме ва ана ли тич ко ми шље ње у окви ру по сто је ћег зна ња и ло-
гич ко по ве зи ва ње еле ме на та у окви ру од ре ђе ног кон тек ста. Средњи ниво пред ста вља од-
го вор на пи та ње Ка ко?

Напредни ниво озна ча ва спо соб ност кри тич ког ми шље ња уз осми шља ва ње кре-
а тив них ре ше ња у ве зи са да тим про бле мом и ар гу мен то ва но обра зла га ње соп стве ног 
су да. Напредни ниво пред ста вља од го вор на пи та ње Шта ти мо жеш?

 Очи глед но је да је сва ки сле де ћи ни во на до град ња прет ход ног, те да се зна ња и 
уме ћа ни жег ни воа под ра зу ме ва ју на ви шем ни воу по стиг ну ћа. ве ћи на уче ни ка (из ме ђу 
80% и 85%) би тре ба ло да ис пу ни по стиг ну ћа ко ја озна ча ва Основни ниво, што би у кон-
тек сту основ ног му зич ког обра зо ва ња зна чи ло да по се ду ју еле мен тар но зна ње о му зи ци. 
По стиг ну ћа на ко ји ука зу је Напредни ниво озна ча ва ју ви ши ква ли тет по зна ва ња гра ди ва 
и ње га до сти же ма њи број уче ни ка (из ме ђу 20% и 25%). Средњи ниво је по ка за тељ про-
сеч не му зич ке обра зо ва но сти (око 50% уче ни ка) са по тен ци ја лом раз во ја ка ква ли те ту 
зна ња на Напредном нивоу.

У тек сту ко ји сле ди из ло жи ће мо стан дар де по ни во им по стиг ну ћа за све че ти ри обла сти. 

2 Појмови:  «елементарна информисаност» и «основна умећа» су прецизно објашњени у одредницама у оквиру области.
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Му зич ка кул ту ра - стандарди

Област: 1. Зна ње и раз у ме ва ње

Основни ниво
У обла сти Зна ње и раз у ме ва ње уче ник уме да:

МК. 1.1.1. пре по зна основ не еле мен те му зич ке пи сме но сти
МК. 1.1.2. опи ше основ не ка рак те ри сти ке

  - му зич ких ин стру ме на та и са ста ва
  - исто риј ско–стил ских пе ри о да
  - му зич ких жан ро ва
  - на род ног ства ра ла штва

Средњи ниво
У обла сти Зна ње и раз у ме ва ње уче ник уме да ана ли зи ра по ве за ност: 

МК. 2.1.1. му зич ких еле ме на та и ка рак те ри сти ка му зич ких ин стру ме на та са му зич ком 
из ра жај но шћу (на при мер, брз тем по са жи вах ним ка рак те ром) 

МК. 2.1.2. струк ту ре и дра ма тур ги је од ре ђе ног му зич ког жан ра (на при мер, опер ски 
фи на ле са до га ђа ји ма у дра ми)

МК. 2.1.3. об ли ка на род ног му зи ци ра ња са спе ци фич ним кон тек стом на род ног жи во та

Напредни ниво
У обла сти Зна ње и раз у ме ва ње уче ник:

МК. 3.1.1. зна функ ци ју еле ме на та му зич ке пи сме но сти и из во ђач ких са ста ва у окви ру 
му зич ког де ла 

МК. 3.1.2. раз у ме исто риј ске и дру штве не окол но сти на стан ка жан ра и об ли ка му зич-
ког фол кло ра

МК. 3.1.3. кри тич ки и ар гу мен то ва но обра зла же свој суд
МК. 3.1.4. уме кре а тив но да ком би ну је из ра жај не му зич ке еле мен те у есте тич ком кон-

тексту (од ре ђе ни му зич ки по сту пак до во ди у ве зу са же ље ним ефек том)
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Област : 2. Слушање музике

Основни ниво
У обла сти Слу ша ње му зи ке уче ник уме, на осно ву слу ша ња му зич ких при ме ра, да 

име ну је: 

МК. 1.2.1. му зич ке из ра жај не еле мен те
МК. 1.2.2. из во ђач ки са став 
МК. 1.2.3. му зич ке жан ро ве
МК. 1.2.4. срп ски му зич ки фол клор

Средњи ниво
У обла сти Слу ша ње му зи ке уче ник уме да:

МК. 2.2.1. опи ше и ана ли зи ра ка рак те ри сти ке звуч ног при ме ра кроз са деј ство опа же-
них му зич ких еле ме на та (на при мер, уз бур ка на ме ло ди ја као ре зул тат спе-
ци фич ног рит ма, тем па, аго ги ке, ди на ми ке, ин тер вал ске струк ту ре) 

МК. 2.2.2. пре по зна струк ту ру од ре ђе ног жан ра

Напредни ниво
У обла сти Слу ша ње му зи ке уче ник уме да ана ли зи ра слу шни при мер и от кри је ве зу 

опа же них ка рак те ри сти ка са:

МК. 3.2.1. струк ту рал ном и дра ма тур шком ди мен зи јом звуч ног при ме ра 
МК. 3.2.2. жан ров ским и исто риј ско–стил ским кон тек стом звуч ног при ме ра
МК. 3.2.3. кон тек стом на стан ка и при ме не раз ли чи тих об ли ка му зич ког фол кло ра
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Област: 3. Му зич ко из во ђе ње

Основни ниво
У обла сти Му зич ко из во ђе ње уче ник уме да:

МК. 1.3.1. пе ва јед но став не де чи је, на род не или по пу лар не ком по зи ци је 
МК. 1.3.2. из во ди јед но став не де чи је, на род не или по пу лар не ком по зи ци је на бар јед-

ном ин сту мен ту 

Напредни ниво
У обла сти Му зич ко из во ђе ње уче ник уме да:

МК. 3.3.1. из ве де ра зно вр сни му зич ки ре пер то ар пе ва њем и сви ра њем као со ли ста и 
у школ ским ан сам бли ма. 

Област: 4. Му зич ко ства ра ла штво

Основни ниво
У обла сти Му зич ко ства ра ла шта уче ник уме да:

МК. 1.4.1. на пра ви му зич ке ин стру мен те ко ри сте ћи пред ме те из окру же ња
МК. 1.4.2. осми сли ма ње му зич ке це ли не на осно ву по ну ђе них мо де ла 
МК. 1.4.3. из во ди пра те ће рит мич ке и ме ло диј ско–рит мич ке де о ни це на на пра вље ним 

му зич ким ин стру мен ти ма
МК. 1.4.4. уче ству је у ода би ру му зи ке за да ти жан ров ски и исто риј ски кон текст. 

Напредни ниво
У обла сти Му зич ко ства ра ла штво уче ник уме да:

МК. 3.4.1. осми шља ва пра те ће аран жма не за Ор фов ин стру мен та ри јум и дру ге за да те 
му зич ке ин стру мен те

МК. 3.4.2. им про ви зу је и/или ком по ну је ма ње му зич ке це ли не (рит мич ке и ме ло диј-
ске) у окви ру раз ли чи тих жан ро ва и сти ло ва

МК. 3 4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс. 
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Области и одреднице
У скла ду са на став ним про гра мом за пред мет Му зич ка кул ту ра, одреднице за сва-

ку област су фор му ли са не са ци љем да пре ци зно ар ти ку ли шу зна ња и ве шти не у окви ру 
кон крет не те мат ске про бле ма ти ке, на раз ли чи тим ни во и ма по стиг ну ћа. На кон пре гле да 
одредница за о бласт Зна ње и раз у ме ва ње би ће пре зен то ва ни за да ци, илу стра тив ни при-
ме ри и/или упут ства са смер ни ца ма за рад за сва ку област пред ме та Му зич ка кул ту ра.

ОБЛАСТ (1): ЗНА ЊЕ И РАЗ У МЕ вА ЊЕ

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник по зна је основ не еле мен те му зич ке пи сме но сти3 
и кон текст му зич ког до га ђа ја.

Уче ник пре по зна је ве зу из ме ђу му зич ких еле ме на та и 
му зич ког из ра за.

Уче ник зна и раз у ме сло же ни је еле мен те му зич ке 
пи сме но сти4 и њи хо ву из ра жај ну и естет ску при ме ну.

Елементи 
музичке 

писмености

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник по зна је основ не ка рак те ри сти ке му зич ких 
ин стру ме на та, гла со ва, њи хо ву по де лу и раз ли ку је 
во кал не, ин стру мен тал не и во кал но-ин стру мен тал не 
са ста ве.

Уче ник по ве зу је спе ци фич не ка рак те ри сти ке му зич ких 
ин стру ме на та са му зич ким из ра зом.

Уче ник зна исто ри јат, ли те ра ту ру, из во ђа че и спе ци-
фич не ка рак те ри сти ке му зич ких ин стру ме на та и са ста-
ва што по ве зу је са естет ском при ме ном.

Инструменти, 
гласови и 
састави

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник по зна је основ не ка рак те ри сти ке му зи ке 
од ре ђе них епо ха и оп ште пој мо ве му зич ко-сцен ске и 
кон церт не му зи ке.

Уче ник по зна је нај зна чај ни ја де ла и пред став ни ке 
стил ских епо ха; раз у ме пој мо ве ап со лут не и про грам ске 
му зи ке, струк ту ру од ре ђе них об ли ка му зич ко-сцен ске и 
кон церт не му зи ке.

Уче ник по ве зу је струк ту рал ну и дра ма тур шку 
(и про грам ску) ди мен зи ју му зич ког де ла са естет ском 
при ме ном и исто риј ским кон тек стом.

Епо хе;
Музичко-
сценска и 
концертна 

музика

3  Основне ритмичке вредности, основна темпа, тонске висине од малог г до е2,  основни динамички распон и партитурне ознаке 
(сви знаци за понављање, крешендо / декрешендо).
4  Дурске лествице: C, F, G, D, молске: a i d; ритмичке вредности: триола, синкопа, пунктирани ритам; динамичке вредности: pp-ff; 
Presto, Allegro,  Andante, Adagio; corona, акценти, успоравање-убрзавање, карактер извођења.
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Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник по зна је основ не пој мо ве од ре ђе них му зич ких 
жан ро ва.

Уче ник раз у ме спе ци фич не ка рак те ри сти ке жан ра, 
струк ту рал не и дра ма тур шке еле мен те жан ров ских 
при ме ра и њи хо ву естет ску функ ци ју.

Уче ник по ве зу је дра ма тур шке и струк ту рал не еле мен те 
са естет ском при ме ном и до во ди у ве зу са ду хом вре-
ме на. По зна је нај зна чај ни је свет ске и на ци о нал не пред-
став ни ке.

жанрови

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник по зна је основ не пој мо ве на род ног ства ра ла-
штва, кон текст на стан ка срп ске на род не му зи ке, му зич-
ке ка рак те ри сти ке и спе ци фич не са ста ве. Уче ник по-
зна је основ не пој мо ве срп ске на род не ду хов не му зи ке 
(Осмо гла сник) и основ не ка рак те ри сти ке фол клор не 
му зи ке дру гих на ро да.

Уче ник по ве зу је из ра жај не еле мен те на род не му зи ке са 
кон тек стом њи хо вог на стан ка. Пре по зна је раз ли чи те 
ви до ве срп ског му зич ког фол кло ра по ге о граф ским 
ка рак те ри сти ка ма.

Уче ник раз ли ку је ста ри ју и но ви ју му зич ку тра ди ци ју, 
аутен тич ну фол кор ну му зи ку од ‘но во ком по но ва не’ на 
осно ву по ве зи ва ња му зич ких, тек сту ал них, из во ђач ких, 
со ци јал них и исто риј ских ка рак те ри сти ка.

Народна 
музика
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Еле мен ти му зич ке пи сме но сти
Основни ниво: 

Уче ник по зна је основ не еле мен те му зич ке пи сме но сти и кон текст му зич ког до га ђа ја.

При мер за дат ка:

1. Повежи одговарајуће ритмичке вредности са њиховим називом:

2. При мер за дат ка у ве зи са кон тек стом му зич ког до га ђа ја

 да ли је до зво ље но апла у ди ра ти на кон цер ту кла сич не му зи ке?
 За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

а) да, по сле сва ког ста ва

б) да, на кра ју ком по зи ци је

в) ни је до зво ље но

г) да, по жељи

Ре ше ње:   б) да, на кра ју ком по зи ци је
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Средњи ниво:

Уче ник пре по зна је ве зу из ме ђу му зич ких еле ме на та и му зич ког из ра за.

 Ква ли тет ана ли тич ког ми шље ња ко је уче ник тре ба да по ка же на овом ни воу по-
стиг ну ћа се огле да у раз у ме ва њу ве зе из ме ђу „му зич ког ма те ри ја ла’’ (на при мер: рит ма, 
ме ло ди је, из во ђач ког са ста ва) и му зич ког из ра за ко ји је ре зул тат њи хо вог спе ци фич ног 
скло па. На средњем ни воу зна ња уче ник раз у ме му зич ки ток и по сма тра га као ре зул тат 
са деј ства са став них му зич ких еле ме на та. У скла ду са из бо ром од ре ђе них еле ме на та, уче-
ник мо же да пре по зна спе ци фич ност му зич ког из ра за (на при мер: ши ро ка, рас пе ва на ме-
ло ди ја и спе ци фи чан ри там, ви со ки звуч ни ин тен зи тет–спе ци фич на упо тре ба тим па на и 
ли ме них ду вач ких ин стру ме на та, убр за ва ње–на чин из во ђе ња, тем па).

При мер за дат ка:

1. до пу ни рит мич ку ве жбу јед ним од по ну ђе них так то ва:
   (за о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра) 

Ре ше ње:   б

Овај при мер ука зу је на при ме ну ана ли тич ког ми шље ња у кон тек сту раз у ме ва ња 
са мог му зич ког то ка: не са мо пре по зна ва ње вр сте му зич ких еле ме на та (у овом слу ча ју 
рит мич ких вред но сти), већ и раз у ме ва ње њи хо вог функ ци о ни са ња у по рет ку му зич ког 
то ка, тј. кон крет ном му зич ком кон тек сту. 

Напредни ниво:

Уче ник зна и раз у ме сло же ни је еле мен те му зич ке пи сме но сти и њи хо ву естет ску при ме ну.

Овај ни во по стиг ну ћа зах те ва кре а тив но ми шље ње, а на осно ву овла да но сти прет-
ход ним ни во и ма зна ња, да кле при ме ну зна ња у есте тич ком кон тек сту (на при мер: Ко јим 
му зич ким сред стви ма би до ча рао пти цу? Ко је му зич ке еле мен те би ода брао да би по сти-
гао драм ски ка рак тер му зи ке? Ка ко би му зич ким сред стви ма до ча рао при бли жа ва ње во-
за?). Уче ник на овом ступ њу зна ња раз у ме ка ко ком по зи тор ком по ну је, тј. осно ве ства-
ра лач ког про це са у му зи ци, мо же да уочи и об ја сни ка ко је по стиг нут од ре ђе ни му зич ки 
из раз на осно ву спе ци фич не упо тре бе му зич ких еле ме на та.
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Му зич ки ин стру мен ти, из во ђач ки са ста ви

Основни ниво

Уче ник по зна је основ не ка рак те ри сти ке му зич ких ин стру ме на та, гла со ва, њи хо ву 
по де лу и раз ли ку је во кал не, ин стру мен тал не и во кал но-ин стру мен тал не са ста ве.

Средњи ниво

Уче ник по ве зу је спе ци фич не ка рак те ри сти ке му зич ких ин стру ме на та са му зич-
ким из ра зом.

Зна ње на средњем ни воу по стиг ну ћа об у хва та по зна ва ње му зич ке из ра жај но сти 
ин стру ме на та/из во ђач ког ме ди ју ма, као и њи хо вих тех нич ких мо гућ но сти (piz zi ca to, 
„там на’’ бо ја зву ка, бел кан то, пер ку сив ни ефек ти).

Напредни ниво

Уче ник зна исто ри јат, ли те ра ту ру, из во ђа че и спе ци фич не ка рак те ри сти ке му-
зич ких ин стру ме на та и са ста ва, што по ве зу је са естет ском при ме ном.

При мер за дат ка:

Ода бе ри три ин стру мен та од по ну ђе них ко ји би од го ва ра ли за из во ђе ње успа ваке:
За о кру жи сло ва ис пред тач них од го во ра.

     а) тим пан                г) пи ко ло

     б) ви о лон че ло        д) фла у та

      в) клавир                ђ) чинеле   

Ре ше ње: б) ви о лон че ло    в) кла вир   д) фла у та              
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Епо хе

Му зич ко-сцен ска и кон церт на му зи ка

Основни ниво

Уче ник по зна је основ не ка рак те ри сти ке му зи ке од ре ђе них епо ха и оп ште пој мо ве 
му зич ко-сцен ске и кон церт не му зи ке.

Средњи ниво

Уче ник по зна је нај зна чај ни ја де ла и пред став ни ке стил ских епо ха; раз у ме пој мо ве 
ап со лут не и про грам ске му зи ке, струк ту ру од ре ђе них об ли ка му зич ко-сцен ске и кон церт-
не му зи ке.

Зах те ви на средњем ни воу по стиг ну ћа усме ре ни су ка раз у ме ва њу од ред ни ца про-
грам ске и ап со лут не му зи ке:

шта је про грам, вр сте про гра ма, ве зу му зи ке и про гра ма, за што је му зи ка „ап со лут-•	
на“, шта су ње не спе ци фич но сти, „зна че ња“ , ка ко се пра ти њен му зич ки ток и та ко 
да ље. 
по зна ва ње струк ту ре об ли ка му зич ко-сцен ске и кон церт не му зи ке: опе ра–ну ме ре, •	
вр сте ну ме ра, сим фо ни ја, кон церт – ста во ви или вр сте ста во ва. 

При мер за дат ка:
  По ве жи на ве де не ком по зи то ре са од го ва ра ју ћим пе ри о дом:

   јо зеф Хајдн
  
   Пе тар Иљич Чај ков ски
                                                                                   Б арОК
  Фре де рик Шо пен
                                                                                   КЛа СИ ЦИ ЗаМ
  вол фганг ама де ус Мо царт
                                                                                   рО МаН ТИ ЗаМ
  Ге орг Фри дрих Хендл   
  
  јохан Себастијан Бах

Ре ше ње:  ба рок: Бах;  кла си ци зам: Мо царт и Хајдн;  романтизам: Шопен и 
Чајковски
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Напредни ниво

Уче ник по ве зу је струк ту рал ну и дра ма тур шку (и про грам ску) ди мен зи ју му зич ког 
де ла са естет ском при ме ном и исто риј ским кон тек стом.

Пи та ња ко ја мо гу да илу стру ју при ро ду зах те ва ко ји се од но се на зна ње и раз у ме ва-
ње, на овом ни воу по стиг ну ћа су: Шта је функ ци ја ари је, а шта ре чи та ти ва у опер ској дра-
ми? Ка ко и за што опе ра „зву чи“ на од ре ђе ни на чин у раз ли чи тим исто риј ско–стил ским 
пе ри о ди ма? да ли је ба лет исти да нас и у 18. ве ку? Ко ју функ ци ју има со ли стич ка ка ден ца 
у кон цер ту? За што су ста во ви осми шље ни и рас по ре ђе ни на од ре ђе ни на чин у со нат ном 
ци клу су (сим фо ни ји или кон цер ту)? 

Жан ро ви

Основни ниво

Уче ник по зна је основ не пој мо ве од ре ђе них му зич ких жан ро ва.

При ме ри за да та ка:

Шта по јам „ду хов но” озна ча ва у му зи ци?
За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

 а) еп ски са др жај

 б) ду хо вит са др жај

 в) ре ли ги о зни са др жај

 г) бај ко вит са др жај

 Ре ше ње:  в) ре ли ги о зни са др жај

Му зи ка, чи ја је глав на уло га да пра ти 
драм ску рад њу, је:

 а) за бав на

 б) филм ска

 в) ста ро град ска

 г) џез 

Ре ше ње:  б) филм ска
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Средњи ниво

Уче ник раз у ме спе ци фич не ка рак те ри сти ке жан ра, струк ту рал не и дра ма тур шке 
еле мен те жан ров ских при ме ра и њи хо ву естет ску функ ци ју.

Напредни ниво

Уче ник по ве зу је дра ма тур шке и струк ту рал не жан ров ске еле мен те са њи хо вом 
естет ском при ме ном и до во ди у ве зу са ду хом вре ме на. По зна је нај зна чај ни је свет ске и 
на ци о нал не пред став ни ке.

На напредном нивоу уче ник тре ба да:

раз у ме су штин ске од ред ни це жан ра (на при мер, од ре ђе ње пој ма •	 ду хов на му зи ка у 
раз ли чи тим исто риј ско–стил ским пе ри о ди ма, раз ли чи тим об ли ци ма ду хов не му-
зи ке, раз ли чи тим кул ту ра ма, ре ли гиј ским кон тек сти ма или по ре ђе ње ре кви је ма и 
опе ла).
по зна је дух вре ме на у ко јем је жа нр на стао (на при мер, од нос зва нич не цр кве и ре ли-•	
гиј ска „кли ма“ тог вре ме на или оп шти стил умет нич ког и му зич ког из ра жа ва ња). 
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На род на му зи ка
Основни ниво

Уче ник по зна је основ не пој мо ве на род ног ства ра ла штва, кон текст на стан ка срп-
ске на род не му зи ке, му зич ке ка рак те ри сти ке и спе ци фич не са ста ве. Уче ник по зна је основ-
не пој мо ве срп ске на род не ду хов не му зи ке (Осмо гла сник) и основ не ка рак те ри сти ке фол-
клор не му зи ке дру гих на ро да.

При ме ри за да та ка:

Где на ста је из вор на на род на му зи ка?
За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

 а) у гра ду

 б) на се лу

 в) на фа кул те ту

 г) у до му кул ту ре 

Ре ше ње: б) на се лу 

 
Ко ја од на ве де них вр ста му зи ке има не по зна тог 
ауто ра?

 а) ста ро град ска му зи ка

 б) но во ком по но ва на му зи ка

 в) тур бо-фолк му зи ка

 г) из вор на на род на му зи ка

Ре ше ње: г) из вор на на род на му зи ка  
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Средњи ниво

Уче ник по ве зу је из ра жај не еле мен те на род не му зи ке са кон тек стом њи хо вог на-
стан ка. Пре по зна је раз ли чи те ви до ве срп ског му зич ког фол кло ра по ге о граф ским ка рак-
те ри сти ка ма.

При мер за дат ка:

За ми сли да си аутор еми си је ко ја пред ста вља од ре ђе ну област у Ср би ји. Ко ја 
ка рак те ри стич на фол клор на обе леж ја ода би раш да би гле да лац пре по знао ре ги он о 
ко ме је реч? За о кру жи сло ва ис пред три еле мен та од по ну ђе них:

а) за бав на му зи ка

б) оби ча ји

в) но шња

г) ет но – џез

д) ди ја ле кат

Решење:   б) оби ча ји в) но шња д) ди ја ле кат

Напредни ниво

Уче ник раз ли ку је ста ри ју и но ви ју му зич ку тра ди ци ју, аутен тич ну фол кор ну му-
зи ку од „но во ком по но ва не“ на осно ву по ве зи ва ња му зич ких, тек сту ал них, из во ђач ких, со-
ци јал них и исто риј ских ка рак те ри сти ка.

ва жно је на гла си ти да у окви ру ове те ме не тре ба вред но ва ти би ло ко ју му зи ку као  
„до бру“ или „ло шу“. Циљ на ста ве је да уче ни ци, при ме њу ју ћи сво је зна ње, пре по зна ју ка-
рак те ри сти ке раз ли чи тих ти по ва му зи ке. То зна чи да уче ни ци тре ба да зна ју на осно ву 
че га се од ре ђу је при пад ност ти пу му зи ке: кон текст на стан ка, свр ха, на чин и ме сто из во-
ђе ња, те ма ти ка тек ста, про фил из во ђа ча и од ли ке пу бли ке, што, сва ка ко, под ра зу ме ва 
по зна ва ње кон тек ста на род ног жи во та (оби ча ји, об ре ди) и уло гу му зи ке у ње му. 
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ОБЛАСТ (2): СЛУ ША ЊЕ МУ ЗИ КЕ

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник пре по зна је основ на тем па, ди на ми ку, вр сту так-
та, фор му и ка рак тер слу ша ног де ла.

Уче ник мо же да опи ше ка рак те ри сти ке рит мич ке и 
ме ло диј ске ком по нен те на осно ву слу ша ња. Уче ник мо же 
да опи ше ка рак тер слу ша ног при ме ра као ре зул тат 
са деј ства опа же них му зич ких ком по не на та. 

Уче ник по ве зу је опа же ни ка рак тер слу ша ног при ме ра са 
естет ском ди мен зи јом ком по зи ци је.

Музичка 
писменост

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник пре по зна је ин стру мен тал не гру пе, по је ди нач не 
ин стру мен те и вр сте гла со ва. 
Уче ник пре по зна је ин стру мен тал не и во кал не са ста ве. 

Уче ник пре по зна је ка рак те ри стич не тех ни ке сви ра ња и 
пе ва ња.

Уче ник по ве зу је опа же не ка рак те ри сти ке ин стру мен та 
/ из во ђач ког са ста ва са њи хо вом естет ском при ме ном.

Инструменти, 
гласови и 
састави

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник пре по зна је стил ску при пад ност слу ша ног при ме ра.
Уче ник мо же да од ре ди слу шни при мер као му зич ко-
сцен ско или кон церт но де ло.
Уче ник пре по зна је ве зу му зич ког са др жа ја при ме ра са 
ван му зич ким про гра мом. 
Уче ник пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке срп ске 
му зич ко-сцен ске и кон церт не му зи ке.

Уче ник пре по зна је струк ту рал не еле мен те слу ша ног де ла.

Уче ник пре по зна је драм ску функ ци ју струк ту рал них 
еле ме на та и спе ци фич них му зич ких ка рак те ри сти ка 
слу ша ног де ла. 
Уче ник пре по зна је ве зу стил ског, дру штве но-исто риј ског 
кон тек ста и му зич ких ка рак те ри сти ка слу ша ног при ме ра.

Епо хе;
Музичко-
сценска и 
концертна 

музика
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Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да од ре ди при пад ност слу ша ног при ме ра 
од ре ђе ном жан ру умет нич ке му зи ке (деч ја, ду хов на, џез, 
филм ска, по пу лар на, елек трон ска или кон крет на). 

Уче ник пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке жан ра 
(из во ђач ки са став, са др жај, струк ту ра, од нос му зич ког и 
драм ског са др жа ја, на чин из во ђе ња, му зич ке и ван му зич-
ке ка рак те ри сти ке).
Уче ник пре по зна је ка рак те ри сти ке (му зич ке и ван му зич-
ке) нај зна чај ни јих де ла срп ске му зи ке из на ве де них жан-
ро ва.

Уче ник по ве зу је из ра жај не ка рак те ри сти ке ком по зи ци ја у 
окви ру на ве де них жан ро ва са исто риј ско-стил ским 
пе ри о дом.
Уче ник по ве зу је струк ту рал не еле мен те слу ша ног де ла са 
њи хо вом драм ско-естет ском ди мен зи јом. 
Уче ник пре по зна је ме ђу соб не ути ца је жан ро ва и мо же да 
их од ре ди. 

жанрови

Основни
ни во

Средњи
ни во

Напредни
ниво

Уче ник у слу шним при ме ри ма раз ли ку је на род но од 
умет нич ког му зич ког ства ра ла штва. Пре по зна је основ не 
ка рак те ри сти ке срп ске на род не ду хов не му зи ке и 
фол клор не му зи ке дру гих на ро да.

Уче ник пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке срп ске на-
род не му зи ке (оби ча је у окви ру ко јих се му зи ка из во ди, 
из во ђач ке са ста ве, на род не ин стру мен те, на род не игре).
 
Уче ник раз ли ку је срп ску ри ту ал ну и за бав ну на род ну 
му зи ку, као и из вор ну на род ну му зи ку од 

”но во ком по но ва не’’. Уче ник пре по зна је ка рак те ри сти ке 
срп ске на род не му зи ке у умет нич кој му зи ци. 

Народна 
музика
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Му зич ка пи сме ност

Основни ниво

Уче ник пре по зна је основ на тем па, ди на ми ку, вр сту так та, фор му и ка рак тер слу-
ша ног де ла.

При мер за дат ка:

Слу шни при мер : ј. Брамс Ма ђар ска игра бр.5 
По ве жи по јед ну од го ва ра ју ћу ка рак те ри сти ку  ме ло ди је и ди на ми ке ком по зи ци је 
ко ју ћеш упра во чу ти
                       
успа вљу ју ћа                                                                                  тихо
                                                                                    
уједначена           МЕ ЛО дИ ја       дИ На МИ Ка                  сред ње ја ко

полетна                                                                                          пригушено

Ре ше ње:    ме ло ди ја – по лет на, ди на ми ка – сред ње ја ка 

Средњи ниво

Уче ник мо же да опи ше ка рак те ри стич ност рит мич ке и ме ло диј ске ком по нен те 
на осно ву слу ша ња. Уче ник мо же да опи ше ка рак тер слу ша ног при ме ра као ре зул тат са-
деј ства опа же них му зич ких ком по не на та. 

На средњем нивоу уче ник уме да по ве же те о риј ско зна ње са звуч ном ди мен зи јом 
му зи ке. да кле, он мо же да пре по зна ве зу из ме ђу спе ци фич них му зич ких еле ме на та и му-
зич ког из ра за (ме ло ди ја слу шног при ме ра је лир ска, драм ска или рас пе ва на, јер је опа-
же ни ри там....., ин стру мен ти ко ји уче ству ју у из во ђе њу овог при ме ра су....., уоче ни на чин 
из во ђе ња....., и слич но). 

Напредни ниво

Уче ник по ве зу је опа же ни ка рак тер слу ша ног при ме ра са естет ском ди мен зи јом 
ком по зи ци је.

На напредном нивоу уче ник тре ба да уочи ве зу из ме ђу опа же них му зич ких еле-
ме на та и естет ског из ра за (на при мер: ко ми чан–бр зи пе ва ју ћи го вор, ми сте ри о зан–спе-
ци фич на упо тре ба од ре ђе них ин стру ме на та или да раз у ме на чин му зич ког до ча ра ва ња и 
ван му зич ког про гра ма).
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Ин стру мен ти, гла со ви, са ста ви

Основни ниво

Уче ник пре по зна је ин стру мен тал не гру пе, по је ди нач не ин стру мен те и вр сте гла со ва. 
Уче ник пре по зна је ин стру мен тал не и во кал не са ста ве. 

Средњи ниво

Уче ник пре по зна је ка рак те ри стич не тех ни ке сви ра ња и пе ва ња.

При мер за дат ка:

Слу шни при мер: II став Кон цер та за ви о ли ну и ор ке стар бр.2,
С. Про ко фјев 

На ко ји на чин ин стру мен ти из во де ову ком по зи ци ју?

а) пре вла че њем гу да ла

б) при ти ском на дир ке

в) уду ва ва њем ва зду ха

г) окидањем жица

Ре ше ње:   г) оки да њем жи ца 

Напредни ниво

Уче ник по ве зу је опа же не ка рак те ри сти ке ин стру мен та/из во ђач ког са ста ва са 
њи хо вом естет ском при ме ном.

Као и у зах те ви ма за тре ћи ни во по стиг ну ћа у пр вој обла сти, уче ник тре ба да по-
ве же из ра жај не мо гућ но сти из во ђач ког ме ди ју ма са од ре ђе ним звуч ним до жи вља јем (на 
при мер, за што је па ту љак до ча ран фа го том, ре ка гу дач ким ин стру мен ти ма, Ле де на Кра-
љи ца спе ци фич ним на чи ном пе ва ња и слич но). Са да уче ник тре ба на осно ву слу ша ња 
да пре по зна опи са не еле мен те и да их по ве же у окви ру есте тич ког кон тек ста кон крет ног 
звуч ног при ме ра. 
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Епо хе

Му зич ко-сцен ска и кон церт на му зи ка

Основни ниво

Уче ник пре по зна је стил ску при пад ност слу ша ног при ме ра.
Уче ник мо же да од ре ди слу шни при мер као му зич ко-сцен ско или кон церт но де ло.
Уче ник пре по зна је ве зу му зич ког са др жа ја при ме ра са ван му зич ким про гра мом. 
Уче ник пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке срп ске му зич ко-сцен ске и кон церт не му зи ке.

При мер за дат ка:

Слу шни при мер: “Ма ла ноћ на му зи ка” в. а. Мо цар та

Ко јој умет нич кој епо хи при па да му зи ка ко ју чу јеш?
 
а) ан тич ком до бу

б) сред њем ве ку

в) кла си ци зму

г) модерном добу

Ре ше ње:   в) кла си ци зму

Средњи ниво

Уче ник пре по зна је струк ту рал не еле мен те слу ша ног де ла.

На средњем ни воу по стиг ну ћа уче ник тре ба на осно ву слу ша ња, да пре по зна де-
тер ми ни шу ће ка рак те ри сти ке од ре ђе не вр сте му зи ке (му зич ко-сцен ска или кон церт на), 
али и кон кре тан дра ма тур шки аспект му зич ког то ка (на при мер, ко ју опер ску ну ме ру 
слу ша, став сим фо ни је, со ли стич ку ка ден цу у кон цер ту).
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Напредни ниво

Уче ник пре по зна је драм ску функ ци ју струк ту рал них еле ме на та и спе ци фич них 
му зич ких ка рак те ри сти ка слу ша ног де ла. Уче ник пре по зна је ве зу стил ског, дру штве но-
исто риј ског кон тек ста и му зич ких ка рак те ри сти ка слу ша ног при ме ра.

На напредном нивоу постигунућа уче ник тре ба, на осно ву слу ша ња, да од ре ди 
дра ма тур шки са др жај му зич ких де о ни ца кроз њи хов ме ђу соб ни му зич ки од нос (на при-
мер, љу бав ни ду ет или сце на сва ђе, лу ди ла, као над ме та ње со ли сте и ор ке стра). На осно-
ву му зич ких ка рак те ри сти ка слу ша ног при ме ра (на чин из во ђе ња, од нос тек ста и му зи ке, 
спе ци фич ни из во ђач ки ме ди јум) уче ник пре по зна је ком исто риј ско-стил ском пе ри о ду 
да ти звуч ни при мер при па да. Овај ни во очи глед но под ра зу ме ва ви сок сте пен ко ре ла ци је 
са дру гим обла сти ма зна ња (исто ри ја, ли ков на умет ност у по ве зи ва њу слу ша ног при ме ра 
са од ре ђе ним сли ка рем или исто риј ским до га ђа јем и лич но шћу). 

Жан ро ви

Основни ниво

Уче ник мо же да од ре ди при пад ност слу ша ног при ме ра од ре ђе ном жан ру умет нич ке 
му зи ке (деч ја, ду хов на, џез, филм ска, по пу лар на, елек трон ска и кон крет на). 

При мер за дат ка:

(слу шни при мер: му зи ка Битлса)

Ком му зич ком жан ру при па да овај при мер?

_______________________________________

Ре ше ње:   по пу лар на, поп, за бав на или слич ни од го во ри  
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Средњи ниво

Уче ник пре по зна је де тер ми ни шу ће ка рак те ри сти ке жан ра (из во ђач ки са став, са-
др жај, струк ту ра, од нос му зич ког и драм ског са др жа ја, на чин из во ђе ња, му зич ке и ван му-
зич ке ка рак те ри сти ке).

Уче ник пре по зна је ка рак те ри сти ке (му зич ке и ван му зич ке) нај зна чај ни јих де ла срп-
ске му зи ке из на ве де них жан ро ва.

На овом ни воу по стиг ну ћа уче ник мо же то ком слу ша ња му зич ког при ме ра да 
пре по зна, не са мо о ком жан ру је реч већ и да уочи ве ћи ну му зич ких и ван му зич ких ка-
рак те ри сти ка ко је га од ре ђу ју у ужем сми слу (на при мер, елек трич на ги та ра, буб ње ви, 
ка рак те ри стич ни текст, на чин пе ва ња или по себ ни ви до ви ва ри ра ња те ме у спе ци фич-
ном из во ђе њу раз ли чи тих ин стру ме на та). У ве зи са му зи ком срп ских ауто ра, ва жно је да 
уче ник пре по зна је на ци о нал не ка рак те ри сти ке у окви ру на ве де них жан ро ва (про грам ска 
те ма ти ка, ка рак те ри стич не ме ло ди је, рит мич ки мо де ли/пле со ви, ин стру мен ти или ими-
та ци ја зву ка на род ног ин стру мен та, на чин из во ђе ња и слич но). 

Напредни ниво 

Уче ник по ве зу је из ра жај не ка рак те ри сти ке ком по зи ци ја у окви ру на ве де них жан-
ро ва са исто риј ско-стил ским пе ри о дом.

Уче ник по ве зу је из ра жај ну функ ци ју струк ту рал них еле ме на та са драм ско-естет-
ском ди мен зи јом слу ша ног де ла. 

Уче ник пре по зна је ме ђу соб не ути ца је жан ро ва и мо же да их од ре ди. 

На осно ву опа же них ка рак те ри сти ка му зич ког при ме ра уче ник на напредном 
нивоу по стиг ну ћа мо же да: 

од ре ди при ро ду драм ске рад ње ко ју му зи ка пра ти/до ча ра ва (филм ска му зи ка–рат-•	
на, љу бав на сце на; од нос ком по зи то ра пре ма од ре ђе ној ре ли гиј ској/жи вот ној те-
ми–жи вот по сле смр ти у окви ру ду хов не му зи ке) 
пре по зна при су ство раз ли чи тих жан ро ва у истом му зич ком при ме ру (кла сич на му-•	
зи ка–реп, џез и кла сич на, ду хов на, поп му зи ка). 
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На род на му зи ка

Основни ниво

Уче ник у слу шним при ме ри ма раз ли ку је на род но од умет нич ког му зич ког ства ра-
ла штва. Пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке срп ске на род не ду хов не му зи ке и фол клор не 
му зи ке дру гих на ро да.

Средњи ниво

Уче ник пре по зна је основ не ка рак те ри сти ке срп ске на род не му зи ке (оби ча је у окви-
ру ко јих се му зи ка из во ди, из во ђач ке са ста ве, на род не ин стру мен те, на род не игре). 

При мер за дат ка:

За ко ји оби чај би ве зао при мер ко ји 
        ћеш упра во чу ти?

  (му зич ки од ло мак: ту жба ли ца)

---------------------------------------------

Ре ше ње:  по смрт ни

Напредни ниво

Раз ли ку је срп ску ри ту ал ну и за бав ну на род ну му зи ку, као и из вор ну на род ну му зи ку 
од „но во ком по но ва не“. Уче ник пре по зна је ка рак те ри сти ке срп ске на род не му зи ке у умет-
нич кој му зи ци. 

При мер за дат ка:

Пе сма ко ју слу ша те при па да:     
(при мер: „Се ло мо је леп ше од Па ри за“) 
                                
а) из вор ној на род ној му зи ци

б) но во ком по но ва ној на род ној му зи ци

в) ста ро град ској му зи ци

г) народној духовној музици

Ре ше ње:   б) но во ком по но ва ној на род ној му зи ци
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ОБЛАСТ (3): МУ ЗИЧ КО ИЗ вО ЂЕ ЊЕ 

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да пе ва5 му зич ки при мер од 16 так то ва уз 
так ти ра ње (C-dur) у ко јој се ко ри сте: основ не рит мич ке 
вред но сти, основ на тем па, тон ске ви си не од ма лог g до 
е2, основ ни ди на мич ки ра спон и пар ти тур не озна ке 
(зна ци за по на вља ње, кре шен до/де кре шен до).
Уче ник мо же да пе ва јед но став не деч је, на род не и 
по пу лар не пе сме.

Уче ник мо же да из ве де (пе ва и сви ра) пе сму или 
му зич ки при мер ко ји са др жи ра зно вр сне еле мен те 
му зич ке пи сме но сти (дур ске ле стви це: C, F ,G, D, мол ске: 
а и d; рит мич ке вред но сти: три о ла, син ко па, пунк ти ра ни 
ри там; ди на мич ке вред но сти: pp-ff; Pre sto Al le gro, 
An dan te, Ada gio, Gra ve; co ro na, ак цен ти, успо ра ва ње-
убр за ва ње, ка рак тер из во ђе ња) и да пе ва у дво гла су 
(укљу чу ју ћи и ка нон).
Уче ник мо же да пе ва (или сви ра) од ло мак из де ла 
раз ли чи тих жан ро ва умет нич ке му зи ке (ду хов не, џез, 
филм ске). 
Уче ник зна да пе ва (или сви ра) од ло мак из не ког де ла 
му зич ко–сцен ске и кон церт не му зи ке (ме ло ди ју ари је, 
те му кон цер та, сим фо ни је, ба ле та).
Уче ник зна да пе ва (или сви ра) му зи ку раз ли чи тих 
ти по ва срп ске фол клор не ба шти не (ка лен дар ске, 
не ка лен дар ске, на род на ду хов на му зи ка) 

Основе
музичке

писмености

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да сви ра пе сму или му зич ки при мер од 16 
так то ва (ко ји са др жи основ не еле мен те му зич ке 
пи сме но сти) на не ком од Ор фо вих ин стру ме на та или на 
ме ло ди ци, фру ли, блок фла у ти.
Уче ник зна да сви ра не ко де ло из срп ске фол клор не 
ба шти не.

Уче ник зна да сви ра је дан или ви ше ин стру ме на та и 
мо же да из ве де од ре ђе не спе ци фич но сти сви ра ња, да 
пра ти дру гог уче ни ка или да сви ра у ма њем са ста ву у 
окви ри ма на ста ве.

Музички
инструменти

5
 Уколико ученик није у могућности да пример изведе певањем, може да свира.



Образовни стандардиМУЗИЧКА 
КУЛТУРА

30

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да пе ва у хо ру и/или сви ра у ор ке стру 
јед но став не пе сме раз ли чи тих жан ро ва. Уче ник уме да 
из ве де игру по из бо ру (на род ну и кла сич ну). Уче ник 
уче ству је у школ ским при ред ба ма.

Уче ник (ко га је на став ник ода брао) мо же да пе ва у хо ру 
и/или сви ра у ор ке стру сло же ни је ком по зи ци је 
раз ли чи тих жан ро ва. 
Ученик зна да изведе основне класичне плесове и српске 
народне игре. 

Музички
жанрови

Упут ство са смер ни ца ма за рад 

На по ми ње мо да у обла сти Му зич ко из во ђе ње циљ на став ног про це са не тре ба да 
бу де ри гид но усме рен ка „чи стом“ пе ва њу или сви ра њу (пре ци зном из во ђе њу тон ских 
ви си на), а по го то во то не би тре ба ло да бу де ме ри ло за вред но ва ње по стиг ну ћа. Циљ на-
ста ве је да се уче ник оспо со би да из во ди му зи ку сам или са дру гим уче ни ци ма и да му на-
став ни про цес омо гу ћи да упо зна кри те ри ју ме аде кват ног из во ђе ња (чи та ње нот ног за пи-
са, слу шни узор из во ђе ња да тог при ме ра, на чин на ко ји сам мо же из ве сти за дат при мер) 
као основ не смер ни це за ње гов са мо стал ни рад (или ини ци ја ти ву за да ље уса вр ша ва ње). 
Циљ је да на став ни про цес, усме рен ка му зич ком из во ђа штву ре зул ти ра же љом уче ни ка 
да сви ра и пе ва и да то и уме. 
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ОБЛАСТ (4): МУ ЗИЧ КО СТвА РА ЛА ШТвО

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да осми сли рит мич ку прат њу за је дан 
ин стру мент пе сме ко ју зна. Уче ник мо же да ства ра 
ме ло ди ју од по ну ђе них мо ти ва, ком би но ва њем.
 
Уче ник мо же да осми сли рит мич ку прат њу за ви ше 
ин стру ме на та пе сме ко ју зна и мо же да је за пи ше и 
од сви ра. 
Уче ник мо же да осми сли ма њу му зич ку це ли ну (му зич ку 
ре че ни цу, пе ри од, об ли ке пе сме), мо же да је за пи ше и 
од сви ра. Уче ник мо же ак тив но да уче ству је у 
им про ви зо ва њу и ком по но ва њу ма ње му зич ке це ли не са 
на став ни ком.

Основе
музичке

писмености

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да на пра ви ин стру мент од пред ме та из свог 
окру же ња (из гру пе: уда рач ких, тр за лач ких, ду вач ких, 
гу дач ких).

Ученик може да направи/нацрта модел задатог 
инструмента (из свих инструменталних група).

Музички
инструменти

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да ода бе ре6  од го ва ра ју ћи му зич ки при мер 
(од по ну ђе них) за за да ти исто риј ско-стил ски пе ри од.
Уче ник мо же да ода бе ре6 од го ва ра ју ћи му зич ки при мер 
(од по ну ђе них) за за да ти драм ски оквир (филм ска сце на, 
ре ли ги о зни текст и слич но)
Уче ник уме да им про ви зу је (пе ва њем/сви ра њем) од ре ђе-
ну ме ло ди ју у ду ху по пу лар не му зи ке.

Уче ник мо же да осми сли му зич ку игру7 на осно ву пе сме 
раз ли чи тих жан ро ва.
Уче ник мо же да ком по ну је од го ва ра ју ћу ме ло ди ју на да ти 
текст ду хов не те ма ти ке, од ре ђе ни рит мич ки мо дел или 
ме ло ди ју у ду ху џез и по пу лар не му зи ке и осми сли 
од го ва ра ју ћу му зи ку за да ту филм ску сце ну. 
Уче ник мо же да од ре ђе ну ме ло ди ју из ре пер то а ра 
кла сич не му зи ке ва ри ра (пе ва њем/сви ра њем) у ду ху: 
на ци о нал не, џез, по пу лар не му зи ке. 

Музички
жанрови

7 Драматизација песме која укључује осмишљавање драмских улога, певање (и свирање), кореографију, покрет.

6
 Као да је у улози музичког уредника.
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Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да ода бе ре* аде кват не при ме ре (од по ну ђе-
них) де ла му зич ко-сцен ске и кон церт не му зи ке за за да ти 
исто риј ско-стил ски пе ри од. 
Уче ник мо же да ода бе ре* аде кват ну му зич ку ну ме ру за 
за да ту драм ску сце ну.

Уче ник мо же да осми сли аде кват ну му зич ку ну ме ру за 
за да ту драм ску сце ну. 
Уче ник мо же ак тив но да уче ству је у осми шља ва њу 
умет нич ког до га ђа ја син кре тич ког са др жа ја 
(му зи ка, дра ма, ви зу ел на умет ност, књи жев ност).

Епохе;
Музичко-
сценска и 
концертна

музика

Основни
ни во

Напредни
ниво

Уче ник мо же да ода бе ре (од по ну ђе них) аде ква тан при-
мер аутен тич не на род не му зи ке за за да ти мо тив из на род-
ног жи во та.
Уче ник мо же да на пра ви (и на цр та) мо дел на род ног 
ин стру мен та по из бо ру од по ну ђе них пред ме та из 
окру же ња.
Уче ник мо же да ода бе ре аде кват не при ме ре (од по ну ђе них) 
за од го ва ра ју ће за да те до га ђа је из на род ног жи во та (ка лен-
дар ски/не ка лен дар ски оби ча ји, ге о граф ске обла сти и тд.).
Уче ник мо же да ком по ну је му зи ку у ду ху срп ске на род не 
му зи ке (игре, ка лен дар ска и не ка лен дар ска тра ди ци ја, и сл.)
Уче ник мо же да им про ви зу је (глас/ин стру мент) од ре ђе ну 
на род ну ме ло ди ју у ду ху ори ги нал ног на чи на из во ђе ња.

Народна
музика
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Упут ство са смер ни ца ма за рад 

Ка да је реч о обла сти Му зич ко ства ра ла штво, из у зет но је ва жно на гла си ти да у 
овој сфе ри на став ног про це са вред но ва ње уче нич ких „про ду ка та“ ни је пре по руч љи во, 
јер мо же до ве сти до бло ки ра ња кре а тив них про це са. Уче ник не ства ра „до бру“ или „ло-
шу“ му зи ку, већ ону ко ја је у скла ду са за да тим окви ром (на при мер, осми шља ва ње ме-
ло ди је, рит мич ке прат ње, од ре ђе не му зич ке це ли не, жан ра) и ње го вим мо гућ но сти ма. 
Циљ ак тив но сти у скло пу обла сти Му зич ко ства ра ла штво је сте под сти ца ње, не го ва ње 
и раз ви ја ње кре а тив ног по тен ци ја ла и от кри ва ње све га оног што мо же да бу де кре а ци ја 
у му зи ци. От кри ва ње тог не из мер но ра зно вр сног спек тра мо гућ но сти зах те ва при ме ну 
по сто је ћег зна ња. Кон текст сва ке ак тив но сти у овој обла сти мо ра би ти из ра зи то под-
сти ца јан. У току извођења и стварања уну тра шње би ће уче ни ка се нај ви ше екс по ни ра и 
уко ли ко се на став ним про це сом не ру ко во ди аде кват но, мо же до ћи до по ја ве од бој но сти 
пре ма на ве де ним ак тив но сти ма и му зи ци уоп ште. Као и у сва ком дру гом до ме ну про це са 
му зич ког обра зо ва ња, у осно ви му зич ког ства ра ла штва тре ба да бу де игра. У том сми слу, 
на ве шће мо илу стра тив ни при мер у окви ру ко га су де мон стри ра ни зах те ви зна ња и ве-
шти на ви ше де скрип то ра из обла сти Му зич ко ства ра ла штво (пре све га 3., 4. и 1.):

Илу стра тив ни при ме ри:

1. Ода бра ти (и осми сли ти) му зи ку за филм „аватар“ (или било који филм по  
слободном избору):

- раз ли чи те драм ске сце не
- му зич ки жан ро ви
- исто риј ско-стил ски оквир
- на чин из во ђе ња

2. Илу стра тив ни при ме ри за де скрип тор на род на му зи ка био би ода бир (и осми-
шља ва ње, им про ви зо ва ње) му зи ке ко ја ре пре зен ту је ка лен дар ски и жи вот ни ци клус (му-
зи ка ко ја пра ти про лећ не, лет ње, је се ње и зим ске оби ча је и ро ђе ња, вен ча ња, смр ти).
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Ко да
рад ња при че је ло ци ра на у пе ћи ни. Љу ди се де у тој пе ћи ни, гле да ју ћи у зид пе ћи не 

на ко ме не ви де ни шта до сен ке ре ал них ства ри ко је су за пра во иза њи хо вих ле ђа. Они, 
у ства ри, ви де не ствар не објек те, сен ке, пред ста ве тих обје ка та, не са ме објек те. Ти пе-
ћин ски љу ди ве ру ју да су те сен ке је ди не ства ри ко је по сто је. Ме ђу тим, је дан од њих се 
за пи тао – ода кле до ла зе те пред ста ве? Он успе ва, на кон мно го на по ра, да иза ђе из пе ћи не. 
Ње гов на пор кул ми ни ра у ди рект ном су сре ту са Сун цем - из во ром зна ња.

Ово је по зна та Але го ри ја о пе ћи ни ан тич ког грч ког фи ло зо фа Пла то на. Мно ги фи-
ло зо фи су ела бо ри ра ли ову при чу ис ти чу ћи да се чо век ко ји је иза шао из пе ћи не вра тио 
у њу. ве ћи на ис ти че да су пе ћин ски љу ди уби ли чо ве ка ко ји се вра тио у пе ћи ну да им об ја-
сни да они за пра во ви де са мо сен ке. Мо жда се пра ви за плет на ла зи у ин тер пре та ци ји јед-
ног од нај ве ћег фи ло зо фа на кон ари сто те ла, али у арап ском све ту, ал-Фа ра би ја: су шти на 
ни је у осло ба ђа њу ду ше од осен че не пе ћин ске ег зи стен ци је, већ у то ме да се чо век мо ра 
вра ти ти у пе ћи ну и на у чи ти да ко му ни ци ра са пе ћин ским љу ди ма на на чин на ко ји они 
за и ста мо гу да раз у ме ју, да би и они има ли при ли ку да ис ку се Сун це. 

 Пи та ње је: Шта би би ло ка да би Ор феј ушао у Пе ћи ну?
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