
ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

 

Наставник: Срђан Пушонић 

Предмет: Музичка култура 

Наставна тема: Романтизам  

Наставна јединица: Периодизација музике 

Разред: VIII1 

Место рада: Кабинет за рачунарство и информатику 

Облик рада: Индивидуални, рад у групи, фронт. 

Метод рада: Аудио - визуелна 

Средства рада: Програм: Intermezzo, слике, notebook, 

пројектор, бела табла 

 

Задаци: 

-  

- образовни: 

 

 

-  

- васпитни: 

 

 

 

 

 

 

- функционални: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају знања везана за тему 

романтизма.  

 

 

Развијати културне навике ученика и 

подизање свести о музичкој култури и 

култури уопште, као и ширење техничке 

културе применом нових технологија. 

 

 

 

Препознати карактеристике различитих 

периода музике, њихово повезивање са 

различитим областима (историја, српски 

језик, ликовно, информатика ) 

 

Циљ часа: 

 

Стицање основне музичке писменостии 

њено повезивање са осталим областима 

културе и живота 

 

 

Корелација: 

 

Српски језик и књижевност, историја, 

географија, ликовно, информатика  

 

Литература: Уџбеник за 7. и 8. разред основне школе, 

википедиа, аудио – виз. средства ( Youtube) 

https://youtu.be/am4X15F3LcY 

https://youtu.be/8qhfkPYy894 

https://youtu.be/aQFLi2JFi8s 

Тип часа: 

 

утврђивање 

Потребно време: два часа ( 90. минута ) 

https://youtu.be/am4X15F3LcY
https://youtu.be/8qhfkPYy894


 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА 

 

Део часа и 

трајање 

 

 

Садржај рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уводни део часа 

( 10. мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности наставника: 

 

 

Поновити усвојена знања из области 

романтизма и класицизма. 

У том смислу поставити питања. 

 

1. Наведите представнике класицизма? 

2. Ко је од њих учествовао у стварању 

романтизма? 

3. Колико траје романтизам? 

 

 

Најава циља: Данас ћемо обновити уметничке 

периоде у музици, које смо до сада радили. 

 

Објаснити им како се користе доступна наставна 

средства ( рачунар, програм : Intermezzo, 

слушалице). 

 

Активности ученика: 

 

 

 

 

 

Ученици понављају 

усвојена знања са 

претходног  часа 

 

 

 

Одговарају на 

питања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни део часа 

( 60. мин. ) 

 

Путем  рачунара (бела табла, пројектор)  

презентовати уметничке правце  које смо радили 

до сада (слика 1). Када започне утврђивање 

класицизма, у том тренутку на врата ће закуцати 

Лудвиг ван Бетовен ( ученик тог одељења који 

је обучен као композитор, са периком и 

наочарима), са мотивом пете симфоније (слика 

2). На немачком језику ће нас поздравити и 

ступити у конверзацију са ученицима (на 

српском језику).  

Бетовен ће обновити са ученицима о периоду, а 

они ће му постављати питања, у вези са 

његовим  делима. 

Затим ће их увести у програм (додат у прилогу). 

Назив програма: Intermezzo  

Аутор: Миодраг Вучинић  

Програмски језик: С # 

Програмско окружење: Microsoft Visual C# 2008 

Express Edition  

 

 

Ученици бирају период ( класицизам ), дело из 

тог периода  и пуштају најпознатије теме у 

 

 

 

Прате наставниково 

излагање 

 

Постављају и 

одговарају на питања 

 

 

 

 

 

Укључују се у рад, уз 

помоћ наставника 

 

 

 

 

 

Међусобна 

комуникација 

учесника на часу 

 



трајању од 25 секунди (слика 3).  Тема је 

подељена на пет делова и сваки део има слику 

везану за период  класицизма. Када одслушају 

тему, притиском на дугме NEXT , делови се 

аутоматски мешају. Њихов задатак је да 

одслушају делове и сложе их по редоследу. 

Постављање дела на тачно место, штиклира се 

аутоматски, сваки погрешан потез  црвени икс. 

 

Ученици за то време раде у пару (слика 4). 

Свака група, има их осам, на столу има 

заставицу , испод које пише број групе, као и 

коверту са питањем за следећи круг. Када 

заврше, подижу заставицу и наставник узима по 

реду подизања завршеног задатка (слика 5). 

Последње две групе које предају заставицу, 

испадају и прелазе у групу по њиховом избору. 

Тако до краја такмичења. 

 

Када завршимо излагање о периоду класицизма, 

Бетовен одлази, али пре тога, ученици морају да 

одговоре  тачно на питања из области, 

географије, историје, српског језика. Свака 

група има по три питања из горе наведених 

области. Са тачним одговорима прелазе на 

следећи ниво. Постављена питања се налазе у 

коверти. 

 

На сцену наступа  Десанка Максимовић (слика 

6), која са ученицима обнавља најбитније 

детаље своје биографије. Са занимљивим 

питањима из области књижевности, долазимо до 

наставка квиза који се односи на романтизам.  

 

Исти је поступак као и у првом делу  игре. По 

завршеном надметању, одговарају на нова 

питања и са тачним одговорима, прелазе у нови 

ниво ( следећи део такмичења), где их чека 

Петар Петровић Његош (слика 7).  

 

Легендарна  личност , подели ће све занимљиве 

тренутке са ученицима, одговорити на њихова 

питања и отворити нову етапу квиза.  

 

 По завршеном надметању, одговарају на нова 

питања и са тачним одговорима, сусрећу се са 

завршним делом квиза. На крају остају две 

групе. Победник се решава тачним одговором на 

питање наставника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препознају дела 

обрађених 

композитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раде по упуству 

наставника, 

записивање 

најбитнијх ставки 

 

 

 

 

Користе доступна 

наставна средства 



 

Наставник пушта фрагмент опере  ,,На уранку“,  

Станислава Биничког. Фрагмент траје 30 

секунди. Када је препознају, имају задатак да 

одговоре на питање из коверте ( налази се у 

прилогу). Побеђује група која прва одговори на 

питање и подигне заставицу, а победника ће 

прогласити наставник и историјске  личности са 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Завршни део 

часа 

( 20. мин. ) 

 

 

 

 

 

Активности наставника: 

 

Свака група на претходном часу је добила 

домаћи задатак, да сниме либрето опере ,,На 

уранку“, Станислава Биничког, на себи 

својствен начин  дочарају радњу опере.  

 

Сви ученици одељења су узели учешће у овом 

пројекту, подељени у две групе. Једна група је 

имала задатак да покуша да сними оригинални 

либрето, а друга група је имала задатак да 

покуша да сними савремени либрето.  

 

Одгледаћемо снимке, заједно их 

прокоментарисати и анализирати. На крају ћемо 

пустити смешне сцене током снимања. 

 

Час ћемо завршити рецитовањем песме ,, 

Опомена “ Десанке Максимовић ( ученица која 

је на часу глумела лик ), са пажљиво одабраном 

музичком подлогом обрађеног композитора. 

 

Док траје час, наставник мотивише децу, 

подстиче.  

 

На крају часа препоручити веб странице 

обраћених композитора и њихових дела (додато 

у прилогу). 

 

Евалуација: 

  шта вам је било најинтересантније 

              шта вам је посебно било занимљиво. 

 

Активности 

ученика: 

 

 

Ученици утврђују 

стечено градиво и 

практично 

примењују знање, 

користећи 

рачунарски програм, 

посебно развијен за 

потребу часа 

музичке културе. 

 

 

 

Понавњамо усвојене 

појмове, 

препознајемо 

композиторе и 

њихова дела 

Запажање 

наставника 

 

 

 

 

https://youtu.be/am4X15F3LcY
https://youtu.be/am4X15F3LcY
https://youtu.be/8qhfkPYy894
https://youtu.be/aQFLi2JFi8s


Прилог 

  

Питања и очекивани одговори: 

1.Наведите представнике класицизма? 

Лудвиг ван Бетовен, Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт. 

2.Ко је од њих учествовао у стварању романтизма? 

Лудвиг ван Бетовен, за њега се каже да је он „ последњи класичар и први романтичар“. 

3.Колико траје романтизам? 

Од 1790. год.  до  1910. год. 

 

Питања која се налазе у ковертама: 

Српски језик и књижевност: 

1.Којим писмом је написан „ Душанов законик“? 

Ћирилицом. 

2.Падеж којим се означава припадност, порекло или део нечега, назива се? 

Генитив 

3.Петар Петровић Његош је 1847. године објавио? 

Горски вијенац 

Географија: 

1. Заокружите тачан одговор. Назив „Јодна бања“ користи се за:  

a) Обреновачку бању 

 б) Овчар бању  

 в) Новосадску бању 

 г) Врњачку бању  

  

в - Новосадску бању 

 



 

2.Повежите регије и за њих карактеристичне кулинарске специјалитете:  

а) ајвар                                                   Пештерска висораван 

б) штрудла                                             Западна Србија  

в) Сјенички сир                                     Јужна Србија 

г) пита од сувих шљива                        Војводина 

 

 

ајвар                  -                       Јужна Србија 

штрудла             -                      Војводина           

Сјенички сир      -                     Пештерска висораван 

пита од сувих шљива      -        Западна Србија 

 

 

3.Допуни реченицу: 

Европски морепловац који је, стигавши на Бахамска острва, мислио да је допловио 

у источну Индију звао се _____________ . Морепловац који је схватио да је у питању 

Нови континент и дао му име Нови свет, звао се ___________  

Кристофор Колумбо, Америго Веспучи 

 

Историја: 

 

1.Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски 

рат: 

 

Велика Британија,  САД,  Турска,  Италија 

 

 

Велика Британија, Турска, Италија, САД 



 

2.Од наведених личности, напиши двојицу сликара: 

 

Александар Флеминг, Франц Кафка, Пабло Пикасо, Ернест Хемигвеј, Максим Горки, 

Салвадор Дали 

 

 

Пабло Пикасо, Салвадор Дали 

 

 

 

3.Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан: 

 

Краљ Александар Обреновић убијен је ___________ године ( месец, година ) у 

________ ( име града ). Заверенике је предводио ___________ ( име и презиме ). 

 

Мај, 1903. Год, Драгутин Димитријевић Апис 

 

 

Питање наставника 

1.Које године је написана прва српска опера „ На уранку“, име композитора и име 

писца либрета? 

 

1903. год., Станислав Бинички 

Бранислав Нушић 

 

 

 

 



Либрето опере „ На уранку“ – Бранислав Нушић 

 

Радња опере „ На уранку“ збива се у једном српском селу у време живота под Турцима. 

Станка и Раде се искрено воле и спремају за венчање. Анђа, Радетова мајка, благосиља 

њихову љубав, а девојке и момци радосно играју и беру цвеће да оките младенце. 

Реџеп, сеоски ага, заљубљен је у Станку и жели је за себе. Он јој прича о својој љубави, 

али Станка га одбија. Љутити ага, желећи да је повреди и одврати од Радета, говори јој 

о непознатом пореклу њеног вереника, коме се не зна отац. Очајан и увређен Раде 

насрће на Реџепа. У том долази Анђа и признаје да је Раде дете њене младалачке 

љубави. Несрећна Анђа, бранећи истину у Реџеповим речима, гине од пушке свога 

сина. Раде јој љуби руке и моли је за опроштај. 

 

 

Композиције које се обрађују: 

Барок: 

Пролеће – Антонио Вивалди 

Сарабанда – Георг Фридрих Хендл 

Токата и фуга – Јохан Себастијан Бах  

 

Класицизам: 

Краљица ноћи – Волфганг Амадеус Моцарт 

Ода радости – Лудвиг Ван Бетовен  

Папагено - Волфганг Амадеус Моцарт  

 

Романтизам: 

Успавана лепотица – Петар Илич Чајковски 

Ромео и Јулија – Сергеј Прокофјев      

Подмосковске вечери – Гилберто  Серодио 

 

 



Препоручене веб странице: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q9HdXBiPjg 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlA_sI_6gg 

https://bebicamusiceducation.wordpress.com/vii-razred/sticanje-znanja-o-muzici-vii-

razred/muzicke-epohe/barok/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JufxwWT2WLw 

https://www.youtube.com/watch?v=3TT5rC59-1Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q9HdXBiPjg
https://www.youtube.com/watch?v=PFlA_sI_6gg
https://bebicamusiceducation.wordpress.com/vii-razred/sticanje-znanja-o-muzici-vii-razred/muzicke-epohe/barok/
https://bebicamusiceducation.wordpress.com/vii-razred/sticanje-znanja-o-muzici-vii-razred/muzicke-epohe/barok/
https://www.youtube.com/watch?v=JufxwWT2WLw
https://www.youtube.com/watch?v=3TT5rC59-1Y

