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МО ДУЛ 3.0  ПРУ ЖА ЊЕ ПО МО ЋИ У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ  
И БЕЗ БЕД НО СТИ ДЕ ЦЕ/УЧЕ НИ КА 

Са др жај:
– При пре ма и одр жа ва ње без бед ног окру же ња
– Су о ча ва ње са не сре ћа ма, хит ним слу ча је ви ма и бо ле сти ма 

у нај бли жем окру же њу
– За шти та де це/уче ни ка од зло ста вља ња
– Под сти ца ње по зи тив ног по на ша ња код де це/уче ни ка

МО ДУЛ 4.0  ДО ПРИ НОС ПО ЗИ ТИВ НИМ ОД НО СИ МА  
И ПРУ ЖА ЊЕ ЕФИ КА СНЕ ПО ДР ШКЕ  
ЗА ПО СЛЕ НИ МА У ОБРА ЗОВ НОВАС ПИТ НИМ 
УСТА НО ВА МА

Са др жај:
– Одр жа ва ње про фе си о нал них ве за са ко ле га ма
– Раз ви ја ње ефи ка сне по др шке 

МО ДУЛ 5.0 РАД СА ПО РО ДИ ЦА МА

Са др жај:
– Из град ња од но са са по ро ди ца ма
– По др шка из град њи са рад ње из ме ђу обра зов новас пит не 

уста но ве и по ро ди це
– По сту па ње у кон фликт ним  си ту а ци ја ма 

МО ДУЛ 6.0  ПО ДР ШКА ПО ВЕ ЗИ ВА ЊУ СА СПО ЉА ШЊИМ  
СА РАД НИ ЦИ МА

Са др жај:
– Ус по ста вља ње ефи ка сних ве за са спо ља шњим са рад ни ци

ма, ор га ни за ци ја ма и струч ним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма
– Са рад ња са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ка ко би се омо

гу ћи ла што бо ља по др шка по ро ди ца ма и обез бе ди ли нео п ход ни 
усло ви за обра зо ва ње де це 

– По др шка раз во ју ефи ка сних ве за из ме ђу обра зов новас пит
них уста но ва и спо ља шњих са рад ни ка, ор га ни за ци ја и струч них 
ин сти ту ци ја

ИЗ БОР НИ МО ДУ ЛИ ОБУ КЕ

Са др жај:
Са др жа ји из бор них мо ду ла има ју за циљ да оспо со бе пе да го

шког аси стен та у пру жа њу по др шке и по мо ћи: де ци и уче ни ци ма у 
раз во ју је зи ка и со ци јал них ве шти на нео п ход них за успе шно шко
ло ва ње, де ци и уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и 
смет ња ма у раз во ју, као и де ци и уче ни ци ма из си ро ма шних по ро
ди ца, се о ске сре ди не и ром ске на ци о нал не ма њи не, уз ува жа ва ње 
спе ци фич них обе леж ја кул ту ре и тра ди ци је. 
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На осно ву чла на 88. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 

вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09), 
Ми ни стар про све те до но си

ПРАВИЛНИК

ОИЗМЕНИПРАВИЛНИКАОКАЛЕНДАРУОБРАЗОВ
НОВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊЕШКОЛЕ ЗАШКОЛ

СКУ2010/2011.ГОДИНУ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о ка лен да ру обра зов новас пит ног ра да сред

ње шко ле за школ ску 2010/2011. го ди ну („Про свет ни гла сник РС”, 
број 4/10) члан 6. став 4. ме ња се и гла си: „Про лећ ни рас пуст по
чи ње у уто рак, 26. апри ла 2011. го ди не, а за вр ша ва се у пе так 29. 
апри ла 2011. го ди не”.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном гла сни ку”.

Број 6110096/201006
У Бе о гра ду, 3. сеп тем бра 2010. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.
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На осно ву чла на 24. став 1. За ко на о сред њој шко ли („Слу

жбе ни гла сник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. за кон, 67/93 – др. за кон, 
48/94 – др. за кон, 24/96, 23/02, 25/02 – ис прав ка, 62/03 – др. за кон, 
64/03 – ис прав ка, 101/05 – др. за кон и 72/09 – др. за кон),

Ми ни стар про све те до но си

ПРАВИЛНИК

ОДОПУНАМАПРАВИЛНИКАОНАСТАВНОМПЛАНУИ
ПРОГРАМУЗАСТИЦАЊЕОБРАЗОВАЊАУЧЕТВОРОГО
ДИШЊЕМТРАЈАЊУУСТРУЧНОЈШКОЛИЗАПОДРУЧЈЕ
РАДАКУЛТУРА,УМЕТНОСТИЈАВНОИНФОРМИСАЊЕ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за сти ца ње обра

зо ва ња у че тво ро го ди шњем тра ја њу у струч ној шко ли за под руч је 
ра да кул ту ра, умет ност и јав но ин фор ми са ње („Про свет ни гла сник”, 
бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09 и 8/09), 
у де лу: „НА СТАВ НИ ПЛА НО ВИ ЗА МУ ЗИЧ КУ ШКО ЛУ”, по сле 
та бе лар ног пре гле да на став ног пла на: „А. ОП ШТЕ О БРА ЗОВ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ НА СТА ВЕ У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ”, до да је се та бе
лар ни пре глед на став ног пла на: „А.1. ОП ШТЕ О БРА ЗОВ НИ ПРЕД
МЕ ТИ НА СТА ВЕ У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ ЗА ОД СЕК ЦР КВЕ НА 
МУ ЗИ КА – обра зов ни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ 
МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР”, ко ји је 
од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По сле та бе лар ног пре гле да на став ног пла на: „Б.2. СТРУЧ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ ЗА ЈЕД НИЧ КИ ЗА УЧЕ НИ КЕ СВИХ ОД СЕ КА МУ
ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ ОСИМ ЗА УЧЕ НИ КЕ ТЕ О РЕТ СКОГ ОД СЕ КА 
И ОД СЕ КА МУ ЗИЧ КА ПРО ДУК ЦИ ЈА И СНИ МА ЊЕ ЗВУ КА”, 
до да је се та бе лар ни пре глед на став ног пла на: „Б.2а. СТРУЧ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ ЗА ОД СЕК ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА – обра зов ни про
фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ 
И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР”, ко ји је од штам пан уз овај пра вил
ник и чи ни ње гов са став ни део.

По сле та бе лар ног пре гле да на став ног пла на: „Обра зов ни про
фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ Б.4. СТРУЧ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ”, до да је се та бе лар ни пре глед на став ног пла на: „Обра
зов ни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА
ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР Б.5. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ
ТИ”, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У одељ ку: „ИС ПИ ТИ, ОД СЕК ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА”, до да је се 
под о де љак: „ИС ПИ ТИ, Oбразовни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ 
ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ  КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР”, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У одељ ку: „ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА НА СТА ВЕ, ОД СЕК ЦР КВЕ НА 
МУ ЗИ КА”, до да је се под о де љак: „ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА НА СТА ВЕ, 
Oбразовни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – 
КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР”, ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
У по гла вљу: „НА СТАВ НИ ПРО ГРА МИ ЗА ОД СЕ КЕ МУ

ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ”, по сле на став ног про гра ма за обра зов ни про фил: 
„МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ”, до да је се на став ни 
про грам за обра зов ни про фил: „МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ 
МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР”.
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Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Про свет ном гла сни ку”. 

Број 11000206/1003
У Бе о гра ду, 18. но вем бра 2010. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

А.1. ОП ШТЕ О БРА ЗОВ НИ ПРЕД МЕ ТИ НА СТА ВЕ У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ ЗА ОД СЕК ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА  
– обра зов ни про фил:МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР

НА ЗИВ ПРЕД МЕ ТА
Р А 3 Р Е Д

ПР ВИ ДРУ ГИ ТРЕ ЋИ ЧЕ ТВР ТИ УКУП НО
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. а) Срп ски је зик и књи жев ност
3 105 3 105 3 105 3 96 411

 б) ________________ је зик*
2. Српски као нематерњи језик* 2 70 2 70 2 70 2 64 274
3. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 274
4. Други страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 274
5. Рачунарство и информатика 2 70 2 70 2 70 2 64 274
6. Историја са историјом културе и цивилизације 2 70 2 70 1 35   175
7. Биологија 2 70 70   - 
8. Физика 2 70 70   - 
9. Социологија  - 1 35   -  35
10. Психологија     2 70 -  70
11. Филозофија     2 64 64
12. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 274
СВЕГА А.1. 16 590 13 485 12 480 11 412 1967 

* За ученике који наставу слушају на једном од језика националних мањина

Б.2а. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОДСЕК ЦРКВЕНА МУЗИКА  
– образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ – КАТОЛИЧКИ И ПРОТЕСТАНТСКИ СМЕР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
РА З Р Е Д

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ
УКУПНО

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Солфеђо 1 35       35
2. Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33 138
СВЕГА Б.2а 1 70 1 35 1 35 1 33 173

Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ – КАТОЛИЧКИ И ПРОТЕСТАНТСКИ СМЕР

Б.5. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
РА З Р Е Д

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ
УКУПНО

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Оргуље – Хармониум 2 70 1 35 2 70 2 66 241
2. Историја хришћанства 2 70 2 70     140
3. Стари завет 1 35       35
4. Нови завет   2 70     70
5. Дириговање     1 35 2 66 101
6. Грегоријански корал корал 1 35 1 35 1 35 1 33 138
7. Литургика     1 35 1 33 68
8. Латински језик 1 35       35
9. Соло певање     1 35 1 33 68
10. Свирање хорских партитура   1 35 1 35   70
11. Репертоар црквене музике 1 35 1 35 1 35 1 33 138
12. Хор 2 70 2 70 2 70 2 66 276
СВЕГА Б.5. 10 350 10 350 10 350 10 330 1380
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ИСПИТИ

Обра зов ни про фил:МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ 
– КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР

На ОД СЕК ЗА ЦР КВЕ НУ МУ ЗИ КУ за обра зов ни про фил 
МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И 
ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР има пра во да се упи ше уче ник ко ји је 
за вр шио основ ну му зич ку шко лу и по ло жио при јем ни ис пит из 
сол фе ђа и те о ри је му зи ке.

Го ди шњи ис пи ти се оба вља ју из сле де ћих пред ме та:
a) Глав ни пред мет – Ор гу ље – хар мо ни ум у I, II, III и IV раз

ре ду;
б) Ди ри го ва ње у III и IV раз ре ду;
в) Упо ред ни кла вир у I, II, III и IV раз ре ду;
г) Хар мо ни ја у II, III и IV раз ре ду;
д) Кон тра пункт у III и IV раз ре ду;
ђ) Со ло пе ва ње у III и IV раз ре ду;
е) Гре го ри јан ски ко рал у I, II, III и IV раз ре ду;
ж) Ре пер то ар цр кве не му зи ке у I, II, III и IV раз ре ду.
Ма тур ски ис пит за обра зов ни про фил МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО

ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ 
СМЕР се са сто ји из:

a) пи сме ног за дат ка из срп ског је зи ка и књи жев но сти, од но
сно ма тер њег је зи ка;

б) ис пи та из глав ног пред ме та – Ор гу ље – хар мо ни ум.

ОРГАНИЗАЦИЈАНАСТАВЕ

Обра зов ни про фил:МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ 
– КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР

На ста ва у му зич кој шко ли за обра зов ни про фил МУ ЗИЧ
КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ
СТАНТ СКИ СМЕР се ор га ни зу је као:

a) раз ред на;
б) груп на;
в) ин ди ви ду ал на.
Ор га ни за ци ја на ста ве оп ште о бра зов них пред ме та (А), струч

них пред ме та за јед нич ких за све од се ке му зич ке шко ле, осим за 
од сек му зич ка про дук ци ја и сни ма ње зву ка (Б.1.) и струч них пред
ме та за јед нич ких за све од се ке му зич ке шко ле, осим за те о рет ски 
од сек и од сек му зич ка про дук ци ја и сни ма ње зву ка (Б.2.) је иста 
као и за све од се ке у му зич кој шко ли.

Ор га ни за ци ја на ста ве за сви ра ње хор ских пар ти ту ра и хор је 
иста као за те о рет ски од сек. На став ни про грам за на став ни пред
мет Сви ра ње хор ских пар ти ту ра и Хор исти су као и за те о рет ски 
од сек у му зич кој шко ли.

Ор га ни за ци ја на ста ве за струч не пред ме те, и то: Гре го ри јан
ски ко рал, Ре пер то ар цр кве не му зи ке, Ли тур ги ка и Ла тин ски је зик 
се из во ди у гру па ма до пет на ест уче ни ка, а за глав ни пред мет до 
три уче ни ка.

Час тра је 45 ми ну та.

Обра зов ни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ – 
КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР

Циљизадаци

- Упо зна ва ње уче ни ка са бо гат ством цр кве не му зич ке тра ди
ци је;

- Оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но или груп но из во ђе
ње (ин стру мен тал но, со ло, уни со но и ви ше гла сно) цр кве них ком
по зи ци ја, пе са ма и на пе ва;

- При пре ма уче ни ка за ди ри го ва ње хо ром и ма њим ора то риј
ским ком по зи ци ја ма (хорин стру мент);

- Упо зна ва ње уче ни ка са осно ва ма цр кве не слу жбе, ли тур гиј
ским тек сто ви ма и њи хо вом при ме ном.

НАСТАВНИПРОГРАМЗАСВЕОДСЕКЕМУЗИЧКЕШКОЛЕ

ОД СЕК ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА

Обра зов ни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ МУ ЗИ КЕ  
– КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАН СКИ СМЕР

Б.1.  СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ ЗА ЈЕД НИЧ КИ ЗА УЧЕ НИ КЕ СВИХ 
ОД СЕ КА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ ОСИМ ЗА ОД СЕК МУ ЗИЧ КА 
ПРО ДУК ЦИ ЈА И СНИ МА ЊЕ ЗВУ КА 

На став ни про грам за обра зов ни про фил му зич ки из во ђач цр
кве не му зи ке ка то лич ки и про те стан ски смер је исти као и за во
кал но – ин стру мен тал ни од сек му зич ке шко ле, за сле де ће на став
не пред ме те: Те о ри ја му зи ке, Му зич ки ин стру мен ти, Хар мо ни ја, 
Исто ри ја му зи ке са упо зна ва њем му зич ке ли те ра ту ре, Му зич ки 
об ли ци, Кон тра пункт и На ци о нал на исто ри ја му зи ке.

Б.2а.  СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ ЗА ОД СЕК ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА  
– обра зов ни про фил: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ 
МУ ЗИ КЕ – КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАНТ СКИ СМЕР

На став ни про грам за обра зов ни про фил му зич ки из во ђач цр
кве не му зи ке ка то лич ки и про те стан ски смер за на став не пред ме
те Сол фе ђо и Упо ред ни кла вир су исти као и за во кал но – ин стру
мен тал ни од сек му зич ке шко ле.

OБРАЗОВНИ ПРО ФИЛ: МУ ЗИЧ КИ ИЗ ВО ЂАЧ ЦР КВЕ НЕ  
МУ ЗИ КЕ  КА ТО ЛИЧ КИ И ПРО ТЕ СТАН СКИ СМЕР

Б.5. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ

На став ни про грам за обра зов ни про фил му зич ки из во ђач цр
кве не му зи ке ка то лич ки и про те стан ски смер за на став не пред ме
те Сви ра ње хор ских пар ти ту ра и Хор су исти као и за те о рет ски 
од сек му зич ке шко ле.

ОРГУЉЕ–ХАРМОНИУМ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ор гу ље – хар мо ни ум је сте да уче ни ци на у че 
да сви ра ју ор гу ље, да на у че ли те ра ту ру ко ја се при ме њу је у ли тур
ги ји, им про ви за ци ју, као и прат њу пе са ма у окви ру ли тур ги је.

За да ци на ста ве је су:
– овла да ва ње основ ним тех ни ка ма сви ра ња на ор гу ља ма;
– упо зна ва ње са основ ном ли те ра ту ром за ор гу ље и прат њу 

цр кве них пе са ма;
– оспо со бља ва ње за са мо стал но сви ра ње на ор гу ља ма;
– уса вр ша ва ње основ них тех ни ка сви ра ња на ор гу ља ма;
– про ши ри ва ње по зна ва ња ли те ра ту ре за ор гу ље и прат њу 

цр кве них пе са ма;
– уса вр ша ва ње тех ни ка сви ра ња на ор гу ља ма;
– про ши ри ва ње по зна ва ња ли те ра ту ре за ор гу ље и прат њу 

свих вр ста цр кве них пе са ма;
– оспо со бља ва ње за осно ве им про ви за ци је;
– уса вр ша ва ње тех ни ка са мо стал ног сви ра ња на ор гу ља ма;
– уса вр ша ва ње тех ни ка сви ра ња на ор гу ља ма;
– про ши ри ва ње по зна ва ња ли те ра ту ре за ор гу ље и прат њу 

свих вр ста цр кве них пе са ма;
– оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње ли ту р гиј ске прат ње; 
– уса вр ша ва ње тех ни ка са мо стал ног сви ра ња на ор гу ља ма и 

ко ре пе ти ци ју.

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Основ на тех ни ка за ор гу ље.
Шко ла за ле ву и де сну ру ку. 
Шко ла за пе дал.
Прат ња из Кан ту а ла – ма ну а ли тер.
Прат ња из Кан ту а ла – пе да ли тер.
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II РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Te le mann, Bux te hu de, Bach: Maле ко рал не пред и гре. 
Bach: Осам ма лих пре лу ди ја и фу га. 
Прат ња ком по зи ци ја из обла сти гре го ри јан ског ко ра ла.
Пред и гре и ин то на ци је за пе сме из Кан ту а ла.

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ве ли ке ко рал не пред и гре.
Muf fat, Fre sco bal di, Bux te hu de, Bach, Men del ssohn, Re in ber ger, 

Bo le mann, Klo bu čar, Ko loss и дру ги ком по зи то ри: Пре лу ди ји, фу ге, 
то ка те. 

Кон ти нуо за ор ке стар.
Прат ња свих вр ста цр кве них пе са ма, као и осно ве им про ви за

ци је  пред и гре и ме ђу и гре.

IV РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Уса вр ша ва ње и при пре ма ли те ра ту ре за ма ту ру.
При пре ма и уса вр ша ва ње ли ту р гиј ске прат ње из Кан ту а ла.
Ко ре пе ти ци ја – прат ња јед ног ин стру мен та, со ли ста или хо ра.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Шко ла за ор гу ље од Be har ka Pa la (1 и 2 део);
– Ема За пу шек  По чет на шко ла за ор гу ље;
– An taffyZsi ros Dez so  Шко ла за ор гу ље;
– De is Fri ed helm  Шко ла за ор гу ље;
– Jo hann Ge org Her zog  Ор гу ља шка шко ла оп. 41, као и дру ге 

по чет не шко ле за ор гу ље;
– Jo hann Se ba stian Bach – Acht kle i ne Pre u li dum und Fu ge EMB;
– Jo hann Se ba stian Bach – Све ком по зи ци је Edi tion Pe ters, ко

рал не пред и гре, пре лу ди је и оста ле ком по зи ци је за ор гу ље;
Кан ту а ли:
– Сла ви мо Бо га;
– Пје вај те Го спо ду пје сму но ву;
– Szent vagy Uram;
– Ene klo Egyhaz, као и дру ги кан ту а ли.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Сви ра ње ли те ра ту ре за ор гу ље и прат ње цр кве них пе са ма и 
гре го ри јан ског ко ра ла из Кан ту а ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

То ком че ти ри го ди не уче ни ци мо ра ју да са вла да ју основ не 
тех ни ке сви ра ња на ор гу ља ма, на у че прат њу, ко ре пе ти ци ју и им
про ви за ци ју пе са ма у окви ру ли тур ги је.

Уче ни ци тре ба да усво је основ ни ре пер то ар ко ји ће им по мо
ћи у из град њи соп стве ног сти ла и омо гу ћи ти са мо стал ну об ра ду 
ком по зи ци ја слич ног ти па и те жи не.

Због то га је нео п ход но, при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца, ком би но ва ти на ста ву у шко ли са прак тич ном 
ван шко ле  при су ством све тим ми са ма, уве жба ва њем и сви ра њем. 
При то ме тре ба увек те жи ти да уче ни ци оства ру ју са др жај про гра
ма пре ма соп стве ним спо соб но сти ма, по чев ши од тех нич ких ве
жби до сло же ни јих де ла. У тим зах те ви ма прак са је по ка за ла да је 
бо ље ићи и не што ма ло ис под оп ти мал них мо гућ но сти уче ни ка, 
не го их оп те ре ти ти пре те шким де ли ма у да љем са вла да ва њу тех
ни ке. 

По ве зи ва ње са др жа ја овог на став ног пред ме та са са др жа ји
ма дру гих од го ва ра ју ћих на став них пред ме та (хор, сол фе ђо, ди ри
го ва ње) отва ра про стор за тим ски рад не са мо уче ни ка, не го и за 
тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. 

ИСТОРИЈАХРИШЋАНСТВА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Исто ри ја хри шћан ства је сте упо зна ва ње уче
ни ка са основ ним исто риј ским окви ри ма хри шћан ске ци ви ли за ци
је од ње ног по стан ка до са вре ме ног до ба. На ста ва исто ри је хри
шћан ства тре ба да до при не се раз у ме ва њу исто риј ског про сто ра и 
вре ме на, исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са, као и раз ви ја њу 
це ло ви тог ре ли гиј ског по гле да на свет и жи вот и да омо гу ћи сло
бод но усва ја ње ду хов них и жи вот них вред но сти цр кве или за јед
ни це ко јој исто риј ски при па да ју, од но сно чу ва њу и не го ва њу соп
стве ног вер ског и кул тур ног иден ти те та.

За да ци на ста ве је су:
– сти ца ње основ них зна ња о хри шћан ској ци ви ли за ци ји од 

ње ног по стан ка до са вре ме ног до ба;
– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње ви ше из во ра са зна ња и кри

тич ког од но са пре ма њи ма;
– раз ви ја ње те жње ка од го вор ном об ли ко ва њу за јед нич ког 

жи во та са дру гим љу ди ма из соп стве ног на ро да и соп стве не цр кве 
или вер ске за јед ни це, као и са љу ди ма, на ро ди ма, вер ским за јед ни
ца ма и кул ту ра ма дру га чи јим од соп стве не;

– раз вој спо соб но сти за раз у ме ва ње и вред но ва ње хри шћан
ске кул ту ре у исто риј ским окви ри ма; 

– раз ви ја ње све сти и уве ре ња, као и спо соб ност за раз у ме ва
ње и пре и спи ти ва ње соп стве ног од но са пре ма хри шћан ству, љу ди
ма и при ро ди.

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Свет у до ба по ја ве Хри шћан ства.
По ста нак Цр кве, Го спод Исус Хри стос, апо стол ска Цр ква у 

Но вом За ве ту
Про го ни хри шћа на у Рим ском цар ству. Узро ци про го на, на чи

ни ка жња ва ња хри шћа на, му че ни ци за ве ру са при ме ри ма.
Сло бо да Хри шћан ства, Цар Кон стан тин Ве ли ки и Ми лан ски 

едикт.
До ба Ва се љен ских са бо ра Цр кве. Кра так пре глед свих је ре си. 
Нај по зна ти ји хри шћан ски пи сци, Све ти Оци.
По ста нак хри шћан ског мо на штва – Еги пат, Све та зе мља, 

Све та Го ра, ра но за пад но мо на штво.
На ста нак исла ма 622. го ди не и Му ха мед, по јам Курана.
Ми си ја Све те бра ће Ки ри ла и Ме то ди ја ме ђу Сло ве ни ма. Кр

ште ње Ср ба, Бу га ра, Ру са. Сло вен ска пи сме ност.
Ве ли ки рас кол 1054. го ди не, сред ње ве ков но пап ство, про сјач

ки ре до ви у ка то ли ци зму: до ми ни кан ци, фра њев ци, мо на шки ре до
ви: бе не дик тин ци, дру жба ису со ва ца.

Ре фор ма ци ја и ње не по сле ди це.
Цр ква на ис то ку у сред њем ве ку, мо на штво, иси ха зам.
Про дор исла ма, хри шћа ни под Тур ци ма.
Пра во слав не цр кве на Ис то ку у Но вом ве ку. Об но ва цр кве них 

ауто ке фа ли ја: Ру ска, Бу гар ска, Ру мун ска, Грч ка, Ки пар ска. Ис точ
не па три јар ши је: Ца ри град ска, Алек сан дриј ска, Ан ти о хиј ска, Је
ру са лим ска.

Са мо стал не цр кве у два де се том ве ку: Ал бан ска, Че хо сло вач
ка, Пољ ска, Аме рич ка, Ја пан ска.

II РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

I раз до бље 500 – 700. го ди не
Цр ква као прет ход ни ца за пад ног сви је та. Су срет Цр кве с Гер

ма ни ма.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК6. децембар – 2010. Број 11 – Страна 7

II раз до бље 700 – 1050. го ди не
Са вез па пин ства с Фра нач ком др жа вом. Осни ва ње па пин ске 

др жа ве 754. го ди не да ров ни цом Пи пи на Ма лог па пи Стје па ну II. 
Кар ло Ве ли ки и успоставa За пад ног рим ског цар ства. Ре фор ме у 
Цр кви за Кар ла Ве ли ког.

III раз до бље од 1050 – 1300. го ди не
Об но ва Цр кве за вре ме па пе Гр гу ра VII и бор ба за ин ве сти ту

ру. Ис точ ни рас кол 1054. го ди не. Кри жар ски по крет и кри жар ски 
ра то ви (кр ста шки ра то ви). По крет за еван ђе о ским си ро ма штвом у 
Цр кви, кри во вјер ја и ин кви зи ци ја. Ско ла сти ка, те о ло шка зна ност, 
пр ви уни вер зи те ти.

IV раз до бље 1300 – 1500. го ди не
Ави њон ско су жањ ство, кри за па пин ства, за пад ни рас кол. Са

бор у Кон стан ци и кон ци ли ја ри зам, од нос па пе и кон ци ла. Па пин
ство ре не сан се, па па Алек сан дар VI, Са ва на ро ла.

V раз до бље 1500 – 1700. го ди не
Про те стант ска ре фор ма ци ја и ње ни узро ци. Иступ Мар ти

на Лу те ра 1517. и раз вој ре фор ма ци је у Ње мач кој. Ul rich Zwin gli 
и бап ти зам. Jean Cal vin и ре фо ма ци ја у Же не ви. Ре фор ма ци ја у 
Ен гле ској, Хен рик VI II и цр кве ни рас кол. Цр кве на ре фор ма при је 
Три ден тин ског са бо ра и на са бо ру 15451563. Три дент ска об но ва, 
про ту ре фор ма ци ја, ин кви зи ци ја, про го ни. Од ба ро ка до про свје ти
тељ ства.

VI раз до бље 1789 – 1918. го ди не
Фран цу ска ре во лу ци ја и се ку ла ри за ци ја Па пе и цр кве на др

жа ва. Пр ви ва ти кан ски са бор, ста ро ка то ли ци зам Па пе на кон Пр вог 
ва ти кан ског са бо ра.

VII раз до бље 1918. го ди не до да нас
Цр ква и на ци о нал со ци ја ли зам у Ње мач кој. Дру ги ва ти кан ски 

кон цил 19621965. го ди не.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Fran zen August, Пре глед по ви је сти Цр кве, КС, За греб 1992;
– Je din Hu bert, Ве ли ка по ви јест Цр кве, КС, За греб 1972.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

У пр вом раз ре ду тре ба об ра ди ти оп шту исто ри ју хр шћан ства. 
У дру гом раз ре ду ак це нат тре ба ста ви ти на раз вој ка то лич ке цр кве 
у окви ру оп ште исто ри је.

То ком ре а ли за ци је по је ди них на став них је ди ни ца тре ба ко ри
сти ти и дру ге из во ре из обла сти књи жев но сти, му зич ке и ли ков не 
умет но сти, исто риј ских и ге о граф ских ка ра та.

По ред вер бал не – мо но ло шке ме то де, ак цен то ва ти рад на тек
сту, ди ја ло гу, са мо стал ном ис тра жи вач ком ра ду уче ни ка. Уче ни
ци ма омо гу ћи ти да са мо стал но ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, 
ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у 
па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја овог на став ног пред ме та са са др жа ји ма 
дру гих од го ва ра ју ћих на став них пред ме та (ма тер њи је зик, му зич
ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра, исто ри ја и ге о гра фи ја) отва ра про
стор за тим ски рад не са мо уче ни ка, не го и за тим ски рад на став
ни ка – тим ску на ста ву. 

СТАРИЗАВЕТ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ста ри за вет је сте упо зна ва ње уче ни ка са те ма
ти ком Ста рог за ве та, ње го вом уло гом и зна ча јем у цр кве ној му зи
ци и умет но сти у це ли ни.

За да ци на ста ве је су:
– сти ца ње основ них зна ња о Ста ром за ве ту, нај ва жни јим до

га ђа ји ма и лич но сти ма Ста рог За ве та, ка ко би оно по ста ло део оп
ште кул ту ре уче ни ка и из вор умет нич ког ужи ва ња;

– оспо со бља ва ње и обез бе ђи ва ње мо гућ но сти за ко ри шће
њем и дру гих из во ра са зна ња (књи жев ност, му зич ка и ли ков на 
умет ност, исто ри ја и ге о гра фи ја);

–омо гу ћа ва ње и оспо со бља ва ње за са мо стал но ана ли зи ра ње 
и до но ше ње за кљу ча ка, ди ску си ју и де ба то ва ње;

– раз вој спо соб но сти за раз у ме ва ње и вред но ва ње хри шћан
ске кул ту ре у исто риј ским окви ри ма; 

– раз ви ја ње све сти и уве ре ња, као и спо соб ност за раз у ме ва
ње и пре и спи ти ва ње соп стве ног од но са пре ма хри шћан ству, љу ди
ма и при ро ди.

I РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

По јам Би бли је.
По јам Ста рог и Но вог За ве та.
Глав не књи ге Ста рог За ве та:
- 5 Мој си је вих књи га (пр ва је По ста ње, дру га Из ла зак);
- Исус На вин;
- Су ци;
- и 2. Са му е ло ва;
- и 2. о Ца ре ви ма; 
- Му дро сна књи жев ност (Јов, Псал ми, При че Са ла мо но ве, 

Пе сма над пе сма ма); 
- Про роч ке књи ге.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Фран зен Аугуст, Пре глед по ви је сти цр кве, За греб, КС, 1993; 
– Фран зен Аугуст, Увод у Ста ри За вет, За греб, КС. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По ред упо зна ва ња са основ ним пој мо ви ма (Би бли ја, Ста ри 
За вет, Но ви За вет, глав не књи ге Ста рог За ве та и њи хов са др жај), 
уче ни ци тре ба да се упо зна ју са нај ва жни јим до га ђа ји ма и лич но
сти ма Ста рог За ве та. Нео п ход но је да уче ни ци схва те пра ви зна чај 
и уло гу Ста рог За ве та у цр кве ној му зи ци и умет но сти уоп ште, ка
ко би оно по ста ло део оп ште кул ту ре уче ни ка и из вор умет нич ког 
ужи ва ња. Због то га је нео п ход но при ли ком ре а ли за ци је по је ди них 
на став них је ди ни ца ко ри сти ти и дру ге из во ре из обла сти књи жев
но сти, му зич ке и ли ков не умет но сти, исто ри је и ге о гра фи је.

По ред вер бал не – мо но ло шке ме то де, ак цен то ва ти рад на 
тек сту, ди ја ло гу, са мо стал ном ис тра жи вач ком ра ду уче ни ка. Уче
ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их да са мо стал но 
ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко
ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја са са др жа ји ма од го ва ра ју ћих на став них 
пред ме та (ма тер њи је зик и књи жев ност, му зич ка кул ту ра, ли ков на 
кул ту ра, исто ри ја и ге о гра фи ја) отва ра про стор за тим ски рад не 
са мо уче ни ка, не го и за тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. 

НОВИЗАВЕТ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Но ви за вет је сте упо зна ва ње уче ни ка са те ма
ти ком Но вог За ве та, ње го вом уло гом и зна ча јем у цр кве ној му зи ци 
и умет но сти у це ли ни.

За да ци на ста ве је су:
– сти ца ње основ них зна ња о Но вом за ве ту, нај ва жни јим до га

ђа ји ма и лич но сти ма Но вог За ве та, ка ко би оно по ста ло део оп ште 
кул ту ре уче ни ка и из вор умет нич ког ужи ва ња;

– оспо со бља ва ње и обез бе ђи ва ње мо гућ но сти за ко ри шће
њем и дру гих из во ра са зна ња (књи жев ност, му зич ка и ли ков на 
умет ност, исто ри ја и ге о гра фи ја);

–омо гу ћа ва ње и оспо со бља ва ње за са мо стал но ана ли зи ра ње 
и до но ше ње за кљу ча ка, ди ску си ју и де ба то ва ње;

– раз вој спо соб но сти за раз у ме ва ње и вред но ва ње хри шћан
ске кул ту ре у исто риј ским окви ри ма; 

– раз ви ја ње све сти и уве ре ња, као и спо соб ност за раз у ме ва
ње и пре и спи ти ва ње соп стве ног од но са пре ма хри шћан ству, љу ди
ма и при ро ди.
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II РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

По јам и утвр ђи ва ње ка но на Но вог За ве та.
Еван ђе ља (по ста нак, по јам си ноп ти ка и од нос пре ма Јо ва но

вом еван ђе љу у рас по ре ду гра ђе и кро но ло ги ји).
Ису сов жи вот: ро ђе ње, Ису со во дје ло ва ње и смрт у од но су 

на свет ску исто ри ју, по де ла Па ле сти не у том пе ри о ду, Ируд краљ, 
стран ке у Ису со во вре ме (фа ри се ји, са ду це ји, ес се ни – qu mran ski 
спи си, зе ло ти). Ису сов на ступ, из вор апо сто ла, дје ло ва ње (го во ри 
и чу де са – из бор из Бе се де на го ри и не ко ли ко Ису со вих чу де са). 
Исус на ве шта ва но ви Бож ји свет, Кра љев ство бож је, Ису сов пут 
у Је ру за лем, Пре о бра же ње (Та бор), Ису сов ес ха то ло шки го вор у 
Је ру за ле му. Му ка – смрт – ус кр сну ће (ка ко и за што је до шло до 
Ису со ве смр ти, из вањ ски и хи сто риј ски узро ци и те о ло шки сми сао 
– от ку пље ње и спа се ње чо ве чан ства). Ису со во ус кр сну ће (еван ђе
о ски из ве шта ји и њи хо ва по ру ка, ту ма че ње ус кр сну ћа, ука зи ва ње 
Ус кр сло га апо сто ли ма, То ма).

Де ла апо стол ска: си ла зак Ду ха Све то га, по че так Цр кве, жи
вот пр ве Цр кве и де ло ва ња апо сто ла, ка ме но ва ње Сте фа на, обра
ћа ње апо сто ла Па вла пред Да ма ском, хри шћан ска за јед ни ца у Ан
ти о хи ји, ми сиј ска пу то ва ња апо сто ла Па вла.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

- Фран зен Аугуст, Пре глед по ви је сти цр кве, За греб, КС, 1993;
- Фран зен Аугуст, Увод у Но ви За вет, За греб, КС. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По ред упо зна ва ња са основ ним пој мо ви ма и са др жа јем Но
вог За ве та, Еван ђе ља, Ису со вог жи во та и де ло ва ња, де ли ма апо
стол ским, нео п ход но је да уче ни ци схва те пра ви зна чај и уло гу 
Но вог За ве та у цр кве ној му зи ци и умет но сти уоп ште, ка ко би оно 
по ста ло део оп ште кул ту ре уче ни ка и из вор умет нич ког ужи ва ња. 

Због то га је нео п ход но при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца ко ри сти ти и дру ге из во ре из обла сти књи жев
но сти, му зич ке и ли ков не умет но сти, исто ри је и ге о гра фи је. Уче
ни ци ма тре ба омо гу ћи ти да са ми чи та ју гла сно и ту ма че по је ди не 
де ло ве из Но вог За ве та.

По ред вер бал не – мо но ло шке ме то де, ак цен то ва ти рад на 
тек сту, ди ја ло гу, са мо стал ном ис тра жи вач ком ра ду уче ни ка. Уче
ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их да са мо стал но 
ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко
ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја са са др жа ји ма од го ва ра ју ћих на став них 
пред ме та (ма тер њи је зик, му зич ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра, исто
ри ја и ге о гра фи ја) отва ра про стор за тим ски рад не са мо уче ни ка, 
не го и за тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. 

ДИРИГОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ди ри го ва ње је сте да уче ник на у чи осно ве ди
ри го ва ња, ли те ра ту ру и фор ми ра ње во кал ноин стру мен тал них ан
сам бла ко ји се ко ри сте у окви ру ли тур ги је или ду хов номе ди та тив
них кон це ра та.

За да ци на ста ве је су:
– упо зна ва ње са те о ри јом ди ри го ва ња; 
– овла да ва ње основ ним тех ни ка ма ди ри го ва ња;
– оспо со бља ва ње за ди ри го ва ње ка но на, мо те та, ми са и а cap

pel la ком по зи ци ја;
– утвр ђи ва ње зна ња из обла сти те о ри је ди ри го ва ња; 
– уса вр ша ва ње раз ли чи тих тех ни ка ди ри го ва ња (са па ли цом, 

тех ни ке за a cap pel la ком по зи ци ја и ин стру мен тал ново кал но ди
ри го ва ње);

–  ди ри го ва ње у окви ру ли тур ги је. 

III РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ста ја ње, др жа ње ру ке.
Ди ри го ва ње у 2/4, 3/4, 4/4 так ту.
Ди ри го ва ње ка но на, дво гла сних и тро гла сних мо те та.
Ди ри го ва ње јед но став них тро гла сних и че тво ро гла сних мо те

та и ми са ста рих мај сто ра Па ле стри не, Las su sa, Oc ke ge ma и дру
гих умет ни ка а cap pel la ком по зи ци ја.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Kerényi Gyergy: 30 ka non EMB, Chor buch 1985 Be ren re i ter 
6348.

IV РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ди ри го ва ње јед но став них во кал ноин стру мен тал них ком по
зи ци ја са ди ри гент ском па ли цом де ла: Mo zar ta, Hajd na, Wi e der ho
fe ra, Stra del le, и то: цр кве не со на те, Mi sa bre vis, ли та ни је, мо те те за 
хор, со ли сте и ин стру мен те.

Ди ри го ва ње у окви ру ли тур ги је два пу та то ком школ ске го
ди не.

Ди ри го ва ње хо ром a ca pel la ком по зи ци ја.
Ди ри го ва ње и уса вр ша ва ње тех ни ке за a cap pel la и ин стру

мен тал ново кал но ди ри го ва ње са ди ри гент ском па ли цом сле де ћих 
ком по зи то ра: 

 Bux te hu de, Bach: ма ле кан та те и ора то ри ју ми; 
– Mo zart, Hajdn, Lickl, Bárdos, Kodály: ми се за хор, со ли сте и 

ор ке стар или ор гу ље. 
При пре ма ли те ра ту ре за ма ту ру у окви ру ли тур ги је или у 

окви ру кон цер та ду хов но  ме ди та тив ног ка рак те ра. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Fre i bur ger Chor buch Ca rus 2.075, Cho ral Mu sic of Fi ve Cen tu
ri es EMB, Cho ral Mu sic of Tho u sand Years EMB.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Ди ри го ва ње a cap pel la и во кал ноин стру мен тал них ком по зи
ци ја у окви ру ли тур ги је или у окви ру кон цер та ду хов но  ме ди та
тив ног ка рак те ра. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По ред те о риј ских зна ња ве за них за ди ри го ва ње, уче ни ци мо
ра ју да са вла да ју осно ве ди ри го ва ња и фор ми ра ња во кал но – ин
сту мен тал них ан са ба ла. 

Због то га је нео п ход но, при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца, ком би но ва ти те о риј ску на ста ву са прак тич ном 
 при су ством све тим ми са ма, уве жба ва њем и ди ри го ва њем. При 
то ме тре ба увек те жи ти да уче ни ци оства ру ју са др жај про гра ма 
пре ма соп стве ним спо соб но сти ма, по чев ши од тех нич ких ве жби 
до сло же ни јих де ла во кал не ли те ра ту ре. У тим зах те ви ма прак са 
је по ка за ла да је бо ље ићи и не што ма ло ис под оп ти мал них мо
гућ но сти уче ни ка, не го их оп те ре ти ти пре те шким де ли ма у да љем 
са вла да ва њу ди ри гент ске тех ни ке. 

При ли ком са вла да ва ња са др жа ја те о риј ског ка рак те ра, по
треб но је по ред вер бал не – мо но ло шке ме то де на став ни ка ак цен то
ва ти ди ја лог на ча су, као и са мо стал ни ис тра жи вач ки рад уче ни ка. 
Уче ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их да са мо стал но 
ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко
ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја овог на став ног пред ме та са са др жа ји ма 
дру гих од го ва ра ју ћих на став них пред ме та (хор, ре пер то ар цр кве не 
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му зи ке, со ло пе ва ње) отва ра про стор за тим ски рад не са мо уче ни
ка, не го и за тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. 

ГРЕГОРИЈАНСКИКОРАЛ
ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Гре го ри јан ски ко рал је сте да уче ник упо зна и 
на у чи да ко ри сти ти бо га ти ре пер то ар гре го ри јан ског, сред њо ве ков
ног јед но гла сног цр кве ног пе ва ња. 

За да ци на ста ве је су:
– упо зна ва ње осно ва се ми о ло ги је; 
– усва ја ње пој мо ва и зна ња из обла сти раз во ја гре го ри јан ског 

ко ра ла;
– про ши ри ва ње зна ња из ли те ра ту ре ко ја се ко ри сти у ли тур

ги ја ма у све тој ми си.

I РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

По јам гре го ри јан ског ко ра ла. 
Раз вој гре го ри јан ског ко ра ла.
Ади а сте ма тич не и ди а сте ма тич не не у ме.
Ква драт на но та ци ја: ли ни је, кљу че ви, на зи ви то но ва.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Gra du a le tri plex , Gra du a le sim plex, San cto ra le, An tip ho na le итд;
– László Dobs zay: Увод у гре го ри јан ски ко рал;
– Др. Пе тар Здрав ко Бла јић: Гре го ри јан ски ко рал.

II РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

По зна ти ру ко пи си – ко дек си из сред ње га ве ка.
Основ ни ре пер то ар – Or di na ri um, Pro pri um, Se qu en tia, 

Hymnus, Psal mus re spon zo ri us итд.
Or do can tus mis sae – ред гре го ри јан ског пе ва ња у цен трал ној 

ли тур ги ји у све тој ми си – In tro i tus, Gra du a le, Al le lu ja, Of fer to ri um, 
Com mu nio, Kyrie, Glo ria, Cre do, San ctus, Ag nus Dei (Gra du lae tri
plex и Gra du a le sim plex).

Упо зна ва ње са псал мо ди јом – 8 то ну са – to nus pe re gri nus.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Ми ро слав Мар ти њак: Гре го ри јан ско пје ва ње;
– Dr. Las zlo Pem: Ин тер пре та ци ја гре го ри јан ског ко ра ла, се

ми о ло ги ја. 

III РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Раз вој то на ли те та гре го ри јан ског ко ра ла. 
Цр кве не ска ле – Pro tus, De u te rus, Te trar dus итд.
Ad can ti ca evan ge lii – лек тор ска, кан тор ска пе вач ка слу жба.
Пе ва ње гре го ри јан ског ко ра ла у scho li: упо зна ва ње основ

ног и стал ног ре пер то а ра ми се: Kyrie, Glo ria, Cre do, San ctus, Ag nus 
Dei, Mis sa de An ge lis, Mis sa lux et ori go (me mo ri ter), као и пе ва ње 
псал мо ди ја. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Кан ту а ле – Пје вај те Го спо ди ну пје сму но ву;
– Gra du lae Ro ma num;
– Gra du a le Hun ga ri cum.

IV РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 33 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Пре зен то ва ње и уве жба ва ње (ме мо ри тер) основ не ли те ра ту ре 
из гре го ри јан ског ко ра ла – Sal ve Re gi na, Ado ro te de vo te, Je su dul cis 
me mo ria, Chri stus vin cit, Pan ge lin gua glo ri o sa, Ave ma ris stel la, Al ma 
re demp tor, Ave Ma ria итд. Пе ва ње у scho li.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Gra du a le Tri plex, Gra du a le sim plex, Mis sa le Ro ma num.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Пи сме ни (кон трол ни) и усме ни (од го ва ра ње) ис пит из те о ри
је гре го ри јан ског ко ра ла. Пе ва ње у scho li (на зив хо ра ко ји не гу је 
гре го ри јан ски ко рал) у окви ру ли тур ги је или на ду хов номе ди та
тив ном кон цер ту. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Уче ни ци мо ра ју би ти упо зна ти са бо га тим ре пер то а ром гре
го ри јан ског, сред њо ве ков ног јед но гла сног цр кве ног пе ва ња, као и 
ње го вим ко ри шће њем. Та ко ђе се мо ра ју упо зна ти са осно ва ма се
ми о ло ги је  му зи ко ло шке стру ке.

Због то га је нео п ход но, при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца, ком би но ва ти те о риј ску на ста ву са прак тич ном 
 при су ством све тим ми са ма, уве жба ва њем и пе ва њем. При то ме 
тре ба увек те жи ти да уче ни ци оства ру ју са др жај про гра ма пре ма 
соп стве ним спо соб но сти ма, по чев ши од тех нич ких ве жби до сло
же ни јих де ла во кал не ли те ра ту ре. У тим зах те ви ма прак са је по ка
за ла да је бо ље ићи и не што ма ло ис под оп ти мал них мо гућ но сти 
уче ни ка, не го их оп те ре ти ти пре те шким де ли ма у да љем са вла да
ва њу во кал не тех ни ке. 

При ли ком са вла да ва ња са др жа ја те о риј ског ка рак те ра, по
треб но је по ред вер бал не – мо но ло шке ме то де на став ни ка ак цен то
ва ти ди ја лог на ча су, као и са мо стал ни ис тра жи вач ки рад уче ни ка. 
Уче ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их да са мо стал но 
ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко
ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја овог на став ног пред ме та са са др жа ји ма 
дру гих од го ва ра ју ћих на став них пред ме та (хор, ре пер то ар цр кве не 
му зи ке, со ло пе ва ње, му зич ка кул ту ра) отва ра про стор за тим ски рад 
не са мо уче ни ка, не го и за тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. 

ЛИТУРГИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ли тур ги ка је сте упо зна ва ње исто ри је ли тур ги
је са до пу на ма и об ја шње њи ма у аде кват ној фор ми.

За да ци на ста ве је су:
– усва ја ње зна ња о фор ми од ви ја ња све те ми се и њен ре до

след у скла ду са цр кве ним пра ви ли ма ко ји се на исте од но се; 
– упо зна ва ње уче ни ка са прин ци пи ма ме ђу соб ног од но са из

ме ђу ли тур ги је и цр кве не му зи ке, као и на чи ни ма њи хо вог ме ђу
соб ног оства ре ња;

– упо зна ва ње са те о ло шки зна ча јем ли тур ги је.

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

Ус кр сни ми сте ри јум.
Про сла ва Ус кр сног ми сте ри ју ма: ре до след об ре да на Ве ли ку 

не де љу и Ус крс.
Ли тур ги ја Ве ли ке не де ље  чи та ње и об ја шње ње кључ них 

тек сто ва.
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Рас по ред ли тур гиј ског пе ва ња на Ве ли ку не де љу. 
Об ја шње ње тек сто ва ко ји се ко ри сте за пе ва ње.
Сла вље ње Ус кр сног ми сте ри ју ма у све тој ми си.
Из ра да – фор ми ра ње ре до сле да све те ми се /ски ца/.
Де ло ви ми се и њи хо ва ме ђу соб на по ве за ност.
Рас по ред цр кве ног пе ва ња то ком све те ми се.
Ли тур гиј ске пе сме у ми си, до пу ште не за ме не.
Из вор но по ре кло ор ди на ри у ма ми се и ње го во те о ло школи

тур гиј ско зна че ње.
Зва нич ни слу жбе ни тек сто ви пе са ма за ко ри шће ње у ми са ма 

(Gra du a le Ro ma num, Mis sa le Ro ma num и Gra du a le Sim plex – њи хов 
про при јум ма те ри јал и са др жај) и на чин ли тур гиј ског об ја шње ња.

Цр кве на ли тур гиј ска го ди на.
Из град ња на че ла ли тур ги је. Об ја шње ње по је ди них пра зни ка 

на осно ву пе са ма и мо ли тве них тек сто ва. Од нос из ме ђу зва нич ног 
 одо бре ног тек ста за пе ва ње и тек сто ва ко ји се мо гу ко ри сти ти као 
за ме на. Прин ци пи на че ла са ста вља ња ре до сле да пе ва ња. По бо
жно сти у на ро ду ко је се оба вља ју то ком го ди не.

IV РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 33 ча са го ди шње)

ЛИ ТУР ГИ ЈА ЧА СО ВА

По став ка ли тур ги је ча со ва. За јед нич ко оба вља ње са вер ни
ци ма la u de sa, ve spe re и kom ple to ri ju ma. Ли тур ги ка са кра ме на та по
себ но ис ти чу ћи об ре де по све та све ће, пе пел ни ца, вен ча ња, са хра
не итд. По бо жно сти у на ро ду ко је се оба вља ју то ком го ди не.

СЛУ ЖБА ХО РА И SCHO LE – ОБИ ЧА ЈИ И ПРА ВИ ЛА

Зах те ви прак тич ног из во ђе ња: за да так са мо стал ног прет пе ва
ва ња на ми си и на го ре на ве де ним ли тур ги ја ма ча со ва.

ТИ ПО ВИ ЛИ ТУР ГИЈ СКИХ ТЕК СТО ВА

Ли тур гиј ска при ме на пса ла ма. Раз у ме ва ње и сми сао би блиј
ских чи та ња у окви ру ли тур ги је, Sac ra men ta ri um /ка но ни, ора ци је/, 
њи хов стил и сво је вр сност. Основ ни прин ци пи ту ма че ња пса ла ма. 
Ли тур гиј ски тек сто ви као но си о ци и зна чај ни ци вер ског опре де ље
ња (lex cre den di и lex oran di).

ОСНО ВЕ ЛИ ТУР ГИЈ СКЕ ТЕ О ЛО ГИ ЈЕ

По јам ли тур ги је и сим бо ли, од но сно зна ко ви рас по зна ва ња. 
Те о ло шки зна чај ли тур гиј ских сим бо ла и пра ви ла.

СИ СТЕМ СИМ БО ЛА, ОД НО СНО ЗНА КО ВА ЛИ ТУР ГИ ЈЕ

Ре чи и по кре ти; ме ста и вре ме на; пред ме ти и ру бри ке. Ли тур
гиј ски зна чај сим бо ла озна ча ва ња и сим бо ла оства ре ња. Нај зна чај
ни ји цр кве ни про пи си и пра ви ла ко ји се од но се на цр кве ну му зи ку. 

Прак тич на при ме на

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

- Па сто рал на те о ло ги ја ли тур гиј ских сла вља, КС, За греб.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Уче ни ке је нео п ход но упо зна ти са фор мом од ви ја ња све те 
ми се и ње ног ре до сле да у скла ду са цр кве ним пра ви ли ма ко ји се 
на исте од но се. Та ко ђе је по треб но да уче ни ци на у че и по ре дак на 
дру гим ми са ма (ве ли ки пра зни ци, вен ча ња, кр ште ња ...)

Нео п ход но је да се упо зна ју са прин ци пи ма ме ђу соб ног од но са 
из ме ђу ли тур ги је и цр кве не му зи ке, на чи ни ма њи хо вог ме ђу соб ног 
оства ре ња и те о ло шким зна ча јем ли тур ги је кроз исто ри ју ли тур ги је. 

Због то га је нео п ход но, при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца, ком би но ва ти те о риј ску на ста ву са при су ством 
све тим ми са ма.

По ред вер бал не – мо но ло шке ме то де на став ни ка нео п ход но 
је ак цен то ва ти ди ја лог на ча су, као и са мо стал ни ис тра жи вач ки 

рад уче ни ка. Уче ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их 
да са мо стал но ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба
ту ју. При то ме ко ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви
ду ал ни рад. 

ЛАТИНСКИЈЕЗИК

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ла тин ски је зик је сте са вла да ва ње осно ва ла
тин ског је зи ка за пра вил но раз у ме ва ње цр кве них тек сто ва и пра ви
лан из го вор при ли ком ко ри шће ња ла тин ског је зи ка.

За да ци на ста ве је су:
– по ступ но и си сте ма тич но упо зна ва ње гра ма ти ке и пра во пи

са ла тин ског је зи ка;
– овла да ва ње нор ма тив ном гра ма ти ком и пра вил ним из го во

ром ла тин ског је зи ка;
– оспо со бља ва ње за при ме ну гра ма ти ке и пра во пи са у пи са

ној фор ми; 
– оспо со бља ва ње за пре во ђе ње за да тог тек ста и ту ма че ње 

тек ста. 

I РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Абе це да ла тин ског је зи ка, из го вор, ве жбе у чи та њу на тек сто
ви ма.

Име ни це, па де жи у ла тин ском је зи ку, на во ђе ње име ни ца у ла
тин ском је зи ку, I и II де кли на ци ја, име ни це ових де кли на ци ја, ве
жбе на ре чи ма и зна че њу ре чи, упи си ва ње у реч ник.

Ме шо ви та или III де кли на ци ја, име ни це ко је иду по тој де
кли на ци ји, ве жбе на ре чи ма и пре во ду, упи си ва ње у реч ник.

При де ви I, II и III де кли на ци је, сла га ње у ро ду, бро ју и па
де жу: ве жба ње на ла тин ским ре че ни ца ма и пре во ђе ње (упи си ва ње 
ре чи у реч ник).

Че твр та или У де кли на ци ја: пре глед на ста ва ка, ве жба ње на 
ре чи ма, учи ње тих ре чи и упи си ва ње у реч ник.

Пе та или Е де кли на ци ја, на став ци, ве жба ње на ре чи ма, ме мо
ри са ње, упи си ва ње у реч ник.

Ком па ра ци ја при де ва: по зи тив, пра вље ње ком па ра ти ва и су
пер ла ти ва, ве жба ње у сла га њу име ни ца и при де ва по ро ду, бро ју 
и па де жу.

За ме ни це: лич не, по врат не, при свој не, по ка зне, ре ла тив не и 
упит не, ве жбе на та квим ре че ни ца ма.

Бро је ви од 1 до 1000, про сти и пра вље ње ред них бро је ва, де
кли на ци је бро је ва.

Гла го ли, по јам, на во ђе ње гла го ла у ла тин ском је зи ку, пре глед 
гла го ских вре ме на у ла тин ском је зи ку, пр ва или а ко њу га ци ја, ве
жбе на гла го ли ма те вр сте, њи хо во зна че ње и упи си ва ње у реч ник.

Дру га или ē ко њу га ци ја, ве жбе на тој вр сти гла го ла, њи хо во 
зна че ње и упи си ва ње у реч ник.

Тре ћа или ê ко њу га ци ја, ве жбе на тој вр сти гла го ла, њи хо во 
зна че ње и упи си ва ње у реч ник.

Че твр та или и ко њу га ци ја, ве жбе на тој вр сти гла го ла, њи хо во 
зна че ње и упи си ва ње у реч ник.

Ре че ни це у ла тин ском је зи ку: про сте и сло же не, ве жба ње на 
тек сто ви ма, пре во ђе ње и њи хо во упи си ва ње у реч ник.

Им пер фект, пра вље ње им пер фек та за све че ти ти ко њу га ци је.
Пре зент по моћ них гла го ла es se и ha be re.
По јам ко њук ти ва и пра вље ње ко њук ти ва пре зен та за све че

ти ри ко њу га ци је, ве жба ње на гла го ли ма и упи си ва ње у реч ник, чи
та ње ла га ни јих ла тин ских тек сто ва и пре во ђе ње.

Пер фект и плу сквам пер фект, зна че ње и све че ти ри ко њу га ци
је, ве жбе на гла го ли ма и ре че ни ца ма, упи си ва ње не по зна тих ре чи 
у реч ник.

Фу тур или бу ду ће вре ме, фу тур I и фу тур II за све че ти ри ко
њу га ци је и по моћ ног гла го ла es se, ве жба ње на гла го ли ма и ре че ни
ца ма, упи си ва ње не по зна тих ре чи у реч ник.
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Ин фи ни тив, по јам, вр сте: ин фи ни тив пре зен та, пер фек та и 
фу ту ра, ве жбе на гла го ли ма и тек сто ви ма, упи си ва ње не по зна тих 
ре чи у реч ник.

Им пе ра тив или за по вед ни на чин: при ме ри пра вље ња за све 
че ти ри ко њу га ци је, ве жбе.

Па сив, по јам и пре глед у гла гол ским вре ме ни ма и ко њу га ци ја ма.
Кон струк ци је: но ми на тив с ин фи ни ти вом, аку за тив с ин фи

ни ти вом и абла тив ап со лут ни, зна че ња и пре во ђе ња, ве жбе на кон
крет ним при ме ри ма.

Ве зни ци не за ви сних и за ви сних ре че ни ца, за ви сне ре че ни це.
Ге рунд и ге рун див.
Con se cu tio tem po rum, сла га ње вре ма на.
Пар ти ци пи пре зен та (ак тив ни и па сив ни), пер фек та и фу ту ра.
Не пра вил ни гла го ли, fer ro, io, no lo, vo lo, ma lo. 
Без лич ни гла го ли.
Пе ри фра стич на ко њу га ци ја ак тив на и па сив на.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

- Ми о вић Ми лич ко, АБЦ ла тин ског је зи ка, Би бли о те ка АБЦ, 
из да вач ИК ПА „Дра га нић”, Зе мун, 1989;

- Реч ник ла тин скосрп ског је зи ка.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Уче ни ци тре ба да са вла да ју осно ве ла тин ског је зи ка ка ко би 
пра вил но раз у ме ли цр кве не тек сто ве и има ли пра ви лан из го вор 
при ли ком ко ри шће ња ла тин ског је зи ка.

При ли ком пре во ђе ња тек сто ва не ин сти сти ра ти на до слов ном 
пре во ду, не го на сми слу у це лом тек сту тј. ре че ни ци.

Гра ма ти ку об ра ђи ва ти у свр ху тек сто ва ко ји се ко ри сте на са
мом ча су, али и у срод ним на став ним пред ме ти ма, од но сно у скла
ду са зах те ви ма обра зов ног про фи ла. 

То ком школ ске го ди не по треб но је ре а ли зо ва ти два пи сме на 
за дат ка, по је дан у сва ком по лу го ди шту.

СОЛОПЕВАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Со ло пе ва ње је сте во кал но оспо со бља ва ње 
уче ни ка за цр кве но пе ва ње.

За да ци на ста ве је су:
- раз ви ја ње за ин те ре со ва но сти за ши ре ње во кал ног по тен ци

ја ла;
- раз ви ја ње на ви ка слу ша ња во кал не умет нич ке му зи ке;
-  по зи тив но до жи вља ва ње и вред но ва ње на ста ве со ло пе ва ња. 

III РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Упо зна ва ње са пе вач ким апа ра том – ва жност ме ха ни за ма ко ји 
уче ству ју у фор ми ра њу то на (де ло ви во кал ног апа ра та, функ ци ја 
ди ја фраг ме, раз у ме ва ње зна ча ја ре зо на то ра, раз у ме ва ње по ло жа ја 
гла сни ца и њи хо вог зна ча ја, фор ми ра ње то на).

Упо зна ва ње пра вил ног ди са ња, ве жби ди са ња и пра вил ног 
пе вач ког ста ва: раз ли ко ва ње пра вил ног и не пра вил ног ди са ња, 
ве жбе ди са ња, раз у ме ва ње ва жно сти сва ко днев ног ве жба ња да ха, 
пра вил но др жа ње те ла.

Упо зна ва ње са пра вил ним еми то ва њем то на кроз ла ке тех
нич ке ве жбе: раз ли ко ва ње пра вил не од не пра вил не еми си је то на, 
раз у ме ва ње ва жно сти пра вил ног го во ра, раз у ме ва ње ва жно сти им
по сти ра ног пе ва ња, пе ва ње ла ких тех нич ких ве жби кроз про ме ну 
во ка ла, пе ва ње ла ких во ка ли зе, пе ва ње ла ких ком по зи ци ја ста рих 
мај сто ра и ла ких со ло пе са ма.

- Тех нич ке ве жбе, во ка ли зе (Kon ko ne, Abt, Vo kai, Pa nof ka).

ОБА ВЕ ЗНИ МИ НИ МУМ ПРО ГРА МА:

- шест во ка ли за;
- че ти ри пе сме ста рих мај сто ра;
- две лак ше пе сме.

КОН ТРОЛ НИ ИС ПИТ:

- две во ка ли зе – јед на са тек стом и јед на без тек ста;
- јед на пе сма ста рих мај сто ра.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Р. Тир на нић: Пе сме ита ли јан ских ком по зи то ра, из бор;
– Лак ше ком по зи ци је ита ли јан ских ауто ра (Ka či ni ja, Kal da re, 

Skar la ti ja) и дру га де ла исте те жи не по из бо ру на став ни ка;
– Б. Цве јић: Пе сме за мла де пе ва че, из бор;
– Шу берт, Шу ман и дру ги, пе сме ко је од го ва ра ју уз ра сту и 

тех нич ким мо гућ но сти ма уче ни ка, по из бо ру на став ни ка.

IV РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 33 ча са го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

- Тех нич ке ве жбе, во ка ли зе (Kon ko ne, Abt, Vo kai, Lit gen, Zaj
dler, Pa nof ka).

ОБА ВЕ ЗНИ МИ НИ МУМ ПРО ГРА МА:

- шест во ка ли за;
- че ти ри пе сме ста рих мај сто ра;
- две пе сме кла си ча ра или ро ман ти ча ра;
- две пе сме срп ских или сло вен ских ком по зи то ра.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

- Лак ше ари је ста рих мај сто ра;
- Лак ше пе сме кла си ча ра и ро ман ти ча ра (Хајдн, Мо царт, Бе

то вен, Мен дел сон, Шу берт, Шу ман, Ве кер лин и дру ги);
- Лак ше пе сме срп ских и сло вен ских ауто ра, као и об ра де на

род них пе са ма (Ђор ђе вић, Ко њо вић, Ба јић, Јен ко, Хри стић, Глин
ка, Дар го миж ски, Пре бан да и дру ги) од го ва ра ју ће те жи не по из бо
ру на став ни ка.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

- јед на во ка ли за; 
- јед на ари ја ста рог мај сто ра;
- јед на пе сма по из бо ру.
На по ме на: ис пит ни про грам се из во ди на па мет.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Наставa се ре а ли зу је ин ди ви ду ал но, са при су ством ко ре пе ти
то ра на јед ном од два ча са не дељ но.

У за ви сно сти од на пре до ва ња уче ни ка у во кал ној тех ни ци, 
кад год је мо гу ће об ра ђи ва ти и де ла до ма ћих ком по зи то ра.

При са вла да ва њу во кал не тех ни ке тре ба ло би пред ност да ти 
оним ме то да ма ко је се у сво јим основ ним на че ли ма осла ња ју на 
ита ли јан ски бел кан то.

У на ста ви со ло пе ва ња тре ба увек те жи ти да уче ни ци оства ру
ју са др жај про гра ма пре ма соп стве ним спо соб но сти ма, по чев ши од 
тех нич ких ве жби – во ка ли за, па пре ма сло же ни јим де ли ма во кал не 
ли те ра ту ре. У тим зах те ви ма прак са је по ка за ла да је бо ље ићи и 
не што ма ло ис под оп ти мал них мо гућ но сти уче ни ка, не го их оп те
ре ти ти пре те шким де ли ма у да љем са вла да ва њу во кал не тех ни ке. 

РЕПЕРТОАРЦРКВЕНЕМУЗИКЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та Ре пер то ар цр кве не му зи ке је сте упо зна ва ње 
уче ни ка са хор ском ли те ра ту ром и цр кве но  ду хов ном му зи ком и 
раз ви ја ње соп стве ног уку са о му зи ци и цр кве но  ду хов ној му зи ци 
уоп ште. 

За да ци на ста ве је су:
– усва ја ње основ ног ре пер то а ра, ко ји ће по мо ћи у из град њи 

соп стве ног сти ла и омо гу ћу ти са мо стал ну об ра ду ком по зи ци је 
слич ног ти па и те жи не;
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– кроз прак тич ну на ста ву уче ни ци тре ба да на у че сти ло ве пе
ва ња, жа нрком по зи ци је и то пр вен стве но са аспек та ли тур гиј ске 
функ ци о нал но сти и ње ног вред но ва ња и раз у ме ва ња.

I РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ти по ви пе ва ња /пе са ма/ у сти хо ви ма: об ра да по прин ци пу 
1:1: сред ње ве ков ни кан цио и хим не. Сред њо ве ков на con duc tus
тех ни ка, Stim mta usch /за ме на шти мо ва/, прин цип fa uxbo ur don.
Об ра де кан ци ја из 16. ве ка, ли тур гиј ска и хар мо ниј ска по за ди на /у 
пр вом ре ду ен гле ски и не мач ки кан цио/.

Об ра да не ко ли ко ода бра них ста во ва /сред ње ве ков ни кан цио, 
хим наant hem/ у гру пи и ка мер ном са ста ву. Пре вод тек сто ва, ве жбе 
ана ли зи ра ња. Ди ри го ва ње јед но став них  лак ших ста во ва. По јам 
на род ног пе ва ња. Уло га и ме сто вер ни ка у ли тур ги ји. Окол но сти
при ли ке у ко ме су на ста ја ле да на шње пе сма ри це. 

По ве за ност на род ног пе ва ња и на род них оби ча ја.На ста нак и 
фор ми ра ње на род них пе са ма у стро фа ма то ком сред њег ве ка.

Пе ва ње из нот ног ма те ри ја ла на род не цр кве не му зи ке ве ро и
спо ве сти уче ни ка. Де ли мич на ана ли за све ча них пе са ма од Адвен
та до Ду хо ва. Об ја шње ње тек сто ва ко ји се пе ва ју, њи хо ва упо тре ба 
у ли тур ги ји.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Pe ter Paul Ka spar: Mu si ca Sac ra; 
Kan tu a le: 
– Éne klő egyház;
– Пје вај те Го спо ди ну;
– Szent vagy Uram.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Пи сме ни (кон трол ни) и усме ни (од го ва ра ње) из те о ри је цр
кве ног ре пер то а ра. Пе ва ње из нот ног ма те ри ја ла на род не цр кве не 
ме ло ди је и псла мо ди је у окви ру ли тур ги је или на ду хов номе ди та
тив ном кон цер ту. 

II РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Об ра да ти по ва пе ва ња у сти хо ви ма по прин ци пу 1:1 : ко ра ли 
и же нев ски псал ми. Ли тур гиј ску и хар мон ску под ло гу на ла зи мо у 
ко рал ним об ра да ма не мач ког под руч ја 16. ве ка. 

Свет мо дал не хар мо ни је Go u di mel пса ла ма. Ко рал у Bach
овим кан та та ма и па си ја ма. 

Ода бир не ко ли ко ко ра ла и Go u di mel- пса ла ма за пе ва ње у 
гру па ма и ка мер ним са ста ви ма. Пре вод тек сто ва, ве жбе ана ли зи ра
ња. Ди ри го ва ње јед но став них лак ших ста во ва.

Пе ва ње из нот ног ма те ри ја ла на род не цр кве не му зи ке ве ро и
спо ве сти уче ни ка. Де ли мич на ана ли за истих, те мат ске пе сме. Об
ја шње ње тек сто ва ко ји се пе ва ју, њи хо ва упо тре ба у ли тур ги ји.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Christ hard Ma ren holz: Ge be ral bass – Cho ra le;
Kan tu a le: 
– Éne klő egyház;
– Сла ви мо Бо га;
– Szent vagy Uram.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Пи сме ни (кон трол ни) и усме ни (од го ва ра ње) из те о ри је цр
кве ног ре пер то а ра. Ин стру мен тал на прат ња из нот ног ма те ри ја ла 
на род не цр кве не ме ло ди је и псла мо ди је у окви ру ли тур ги је или на 
ду хов номе ди та тив ном кон цер ту.

III РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ве жба Can tus fir mus: сред ње ве ков ни ор га нум, јед но став ни ји
лак ши мо те ти на те му гре го ри јан ских на пе ва, од но сно ко ра ла из 
1516. ве ка. Исто риј ски и да на шњи од нос из ме ђу јед но гла сне ли
тур гиј ске тра ди ци је и хор ске умет но сти. Ли тур гиј ско – са крал но 
зна че ње пра ве по ли фо ни је.

Ли тур гиј ски аспек ти из бо раCan tus fir mu sa. Ими та циј скимо
те ти из 16. ве ка: Jo squ in, Las sus, Pa le stri na.

Не ко ли ко ода бра них ста во ва за пе ва ње у гру пи и со ло са ста
ви ма. Пре вод тек сто ва, ве жбе ана ли зи ра ња. Ана ли за и слу ша ње 
дветри can tus fir mus ком по зи ци ја за ор гу ље.

Пе ва ње из нот ног ма те ри ја ла на род не цр кве не му зи ке ве ро и
спо ве сти уче ни ка. Де ли мич на ана ли за: по себ не при ли ке за пе ва ње 
то ком ми се и пе ва ња пе са ма ли тур гиј ских ча со ва. Об ја шње ње тек
сто ва ко ји се пе ва ју, њи хо ва упо тре ба у ли тур ги ји.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Egi di us Doll: Увод у сло бод ну им про ви за ци ју „Von An fang 
an ...”;

– Hu bert Nor hoff: Јед но став на прат ња „Ein fac he Vi er stim mig
ke it”;

Kan tu a le: 
– Éne klő egyház;
– Сла ви мо Бо га;
– Szent vagy Uram.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Пи сме ни (кон трол ни) и усме ни (од го ва ра ње) из те о ри је цр
кве ног ре пер то а ра. Ин то на ци ја, ме ђу и гра, им про ви за ци ја на ор гу
ља ма за на род не цр кве не ме ло ди је. Ди ри го ва ње а ца пе ла хор ске 
ком по зи ци је у окви ру ли тур ги је или на ду хов номе ди та тив ном 
кон цер ту.

IV РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 33 ча са го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

Ме ђу и зво ђе ње /са мо стал на/ цр кве на му зи ка: кон церт на фор
ма цр кве не му зи ке Ge i stlic he Kon zer te, kan ta te, мо те ти кла си ци зма 
и ро ман ти ке.

Оса мо ста љи ва ње цр кве не му зи ке  на ста нак и раз лог.Раз вој 
сим фо ниј ске цр кве не ду хов не му зи ке. Ре форм ске иде је у 19. и 20 
ве ку и по но во пре по зна ва ње вред но сти ду хов не сред ње ве ков не и 
ре не сан се му зи ке.

Пе ва ње из нот ног ма те ри ја ла на род не цр кве не му зи ке ве ро и
спо ве сти уче ни ка. Де ли мич на ана ли за: ве жбе ана ли зе и об ја шње
ња тек сто ва ком плет ног ма те ри ја ла за пе ва ње. 

Ве жба „ad no tam”; при ку пља ње гру пе тек сто ва ко је при па да ју 
ис тој ме ло ди ји. 

Нај бит ни ји аспек ти за вред но ва ње и раз у ме ва ње ре ли гиј ских, 
тек сту ал них и му зич ких са др жа ја на род ног пе ва ња јед ног на ро да. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

– Wof gang Stoc kme i er: Ко рал на прат ња у сти лу ба ро ка; 
Kan tu a le: 
– Éne klő egyház;
– Сла ви мо Бо га;
– Szent vagy Uram.

ЗАХ ТЕ ВИ НА ГО ДИ ШЊЕМ ИС ПИ ТУ

Пи сме ни (кон трол ни) и усме ни (од го ва ра ње) из те о ри је цр
кве ног ре пер то а ра. Ин то на ци ја, ме ђу и гра, им про ви за ци ја на 
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ор гу ља ма за на род не цр кве не ме ло ди је. Ди ри го ва ње ака пе ла хор
ске ком по зи ци је у окви ру ли тур ги је или на ду хов номе ди та тив ном 
кон цер ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Уче ни ци мо ра ју да се упо зна ју и до би ју сли ку о по ве за но сти 
хор ске ли те ра ту ре са цр кве ноду хов ном му зи ком и мо гућ но сти ма 
ње ног спро во ђе ња у прак си. Уче ни ци тре ба да усво је основ ни ре
пер то ар ко ји ће им по мо ћи у из град њи соп стве ног сти ла и омо гу
ћи ти са мо стал ну об ра ду ком по зи ци ја слич ног ти па и те жи не.

Због то га је нео п ход но, при ли ком ре а ли за ци је по је ди них на
став них је ди ни ца, ком би но ва ти те о риј ску на ста ву са прак тич ном 
 при су ством све тим ми са ма, уве жба ва њем и пе ва њем. При то ме 
тре ба увек те жи ти да уче ни ци оства ру ју са др жај про гра ма пре ма 
соп стве ним спо соб но сти ма, по чев ши од тех нич ких ве жби до сло
же ни јих де ла во кал не ли те ра ту ре. У тим зах те ви ма прак са је по ка
за ла да је бо ље ићи и не што ма ло ис под оп ти мал них мо гућ но сти 
уче ни ка, не го их оп те ре ти ти пре те шким де ли ма у да љем са вла да
ва њу во кал не тех ни ке. 

При ли ком са вла да ва ња са др жа ја те о риј ског ка рак те ра, по
треб но је по ред вер бал не – мо но ло шке ме то де на став ни ка ак цен то
ва ти ди ја лог на ча су, као и са мо стал ни ис тра жи вач ки рад уче ни ка. 
Уче ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти и оспо со би ти их да са мо стал но 
ана ли зи ра ју и до но се за кључ ке, ди ску ту ју и де ба ту ју. При то ме ко
ри сти ти груп ни об лик ра да, рад у па ру и ин ди ви ду ал ни рад. 

По ве зи ва ње са др жа ја овог на став ног пред ме та са са др жа ји
ма дру гих од го ва ра ју ћих на став них пред ме та (хор, сол фе ђо, со ло 
пе ва ње, ди ри го ва ње) отва ра про стор за тим ски рад не са мо уче
ни ка, не го и за тим ски рад на став ни ка – тим ску на ста ву. Прак тич
на на ста ва се по не што раз ли ку је од прак тич не на ста ве за хор ско 
пе ва ње, сол фе ђо и ди ри го ва ње и ти ме по ста је по се бан ре ли гиј ски 
 цр кве ни пред мет. Уче ни ци ће на у чи ти сти ло ве пе ва ња, жа нрком
по зи ци је, и то пр вен стве но са аспек та ли тур гиј ске функ ци о нал но
сти и ње ног вред но ва ња и раз у ме ва ња.

На став ни ма те ри јал – гра ди во је у осно ви по ста вље но по 
жан ров ском и чи ње нич ном прин ци пу.

По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Пра
вил ни ку о из ме на ма Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му 
огле да за обра зов ни про фил тех ни чар ме ха тро ни ке, об ја вље ном у 
„Про свет ном гла сни ку”, број  6/10, пот кра ла гре шка, па се на осно
ву чла на 9. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп
штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је” 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/91 и 30/10 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, 
број 11/93 – СУС), да је

ИСПРАВКА

ПРАВИЛНИКАОИЗМЕНАМАПРАВИЛНИКАОНА
СТАВНОМПЛАНУИПРОГРАМУОГЛЕДАЗАОБРА

ЗОВНИПРОФИЛТЕХНИЧАРМЕХАТРОНИКЕ

У Пра вил ни ку о из ме на ма Пра вил ни ка о на став ном пла ну 
и про гра му огле да за обра зов ни про фил тех ни чар ме ха тро ни ке 
(„Про свет ни гла сник”, број 6/10), по сле та бе ле: „На став ни план за 
оглед – Тех ни чар ме ха тро ни ке”, тре ба да сто ји: 

„Фонд ча со ва из бор них  пред ме та по раз ре ди ма
 ИЗ БОР НИ ПРЕД МЕ ТИ I II III IV
Из бор ни пред мет пред ви ђен За ко ном
1. Гра ђан ско вас пи та ње / Вер ска на ста ва 37 37 35 31
Из бор ни пред ме ти пред ви ђе ни Про гра мом огле да
1. Дру ги стра ни је зик 74 74 70 62
2. Исто ри ја – иза бра не те ме 74 74
3. Хе ми ја 74
4. Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка 2 74 70 62

 ИЗ БОР НИ ПРЕД МЕ ТИ I II III IV
5. Објект но про гра ми ра ње 70
6. Ге о ме три ја 70
7. Увод у анaлизу 62
8. Ро бо ти ка 62

Из бор на на ста ва са сто ји се сва ке школ ске го ди не из 3 (три) 
ча са, и то:

– оба ве зни из бор ни пред мет пред ви ђен За ко ном – Гра ђан ско 
вас пи та ње или Вер ска на ста ва, 1 час не дељ но то ком школ ске го
ди не;

– је дан из бор ни пред мет пред ви ђен Про гра мом огле да, при 
че му су сви по ну ђе ни пред ме ти са фон дом 2 ча са не дељ но.

Уче ни ци мо гу да се опре де ле за стра ни је зик као из бор ни 
пред мет са мо у пр вом раз ре ду и мо гу га слу ша ти у кон ти ну и те ту 
до кра ја шко ло ва ња или кра ће. То зна чи да уко ли ко од у ста ну у не
ком раз ре ду не мо гу га по но во би ра ти у на ред ним. 

Ли ста из бор них пред ме та ни је ко нач на и мо же се до пу ни ти 
на пред лог шко ле ко ја спро во ди оглед, про гра мом ко ји је прет ход
но одо бри ло Ми ни стар ство про све те. Оства ру је се из оних пред
ме та за ко ји се из ја сни нај ма ње 30 % уче ни ка оглед ног оде ље ња.

Уко ли ко је исти на став ни пред мет по ну ђен као из бор ни у раз
ли чи тим раз ре ди ма у то ку шко ло ва ња,  уче ник мо же да би ра по ну
ђе ни пред мет са мо је дан пут. 

Оце на из бор них пред ме та пред ви ђе них Про гра мом огле да је 
ну ме рич ка и ула зи у про сек оце на на кра ју го ди не.

Из бор ни пред ме ти Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка 2 и Објект но 
про гра ми ра ње се ре а ли зу ју као ве жбе у гру па ма од 8 до 12 уче ни ка.

Остваривањепрограмаогледа

Пред ви ђен број уче ни ка у оде ље њу је 24. 
На ста ва из сле де ћих пред ме та од ви ја се по гру па ма кроз ве

жбе (В), прак тич ну на ста ву (ПН) и на ста ву у бло ку (Б):

раз ред пред мет / мо дул
го ди шњи 

фонд ча со ва број уче ни ка 
у гру пи

В ПН Б

I

Техничко цртање 111 12
Електротехника са мерењима 37 12
Припрема електормашинских материјала 111 12
Рачунарство и информатика 111 12

II

Електротехника са мерењима 37 12
Електроника 37 12
Програмирање 111 12
Хидрауличке и пнеуматске компоненте 37 12
Машински елементи 74 12

III

Хидраулички и пнеуматски системи као 
објекти управљања 105 18 12

Дигитална електроника 42 12

Микроконтролери 56 12

Мерни претварачи 39 12

Системи управљања 22 24 12

Електрични погон и опрема у мехатроници 70 18 12

Моделирање са анализом елемената и ме
ханизама 105 12

IV

Предузетништво 62 12

Програмабилни логични контолери 62 12

Мехатронски системи 1 или 2* 30 12

Тестирање и дијагностика мехатронских 
система 155 30 12

Одржавање и монтажа мехатронских сис
тема 155 30 12

*  Спе ци фич ност одр жа ва ња мо ду ла Ме ха трон ски си сте ми. Шко ла на осно ву зах те
ва ло кал ног тр жи шта ра да и сво јих мо гућ но сти од лу чу је за ко ју од две по ну ђе не 
вер зи је мо ду ла ће се одр жа ва ти на ста ва (Ме ха трон ски си сте ми 1 или Ме ха трон ски 
си сте ми 2).”
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