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Поштовани  учениче!

Откривене музичке тајне биће 

ти и даље путоказ кроз свет музике. 
Уживаћеш у  звуцима  мелодије  

различитих жанрова и открићеш да оне 
увек стварају исти осећај– радост и жељу  

за поделу среће, маште  и пријатељства. 
Доживећеш осећај гордости,  јер си допринео за 

успех при интерпретацији  песме. Једноставне 

мелодије  које  ћеш  испунити Орфовим 

инструментима   дочараће ти  атмосферу  

дружења, сарадње  и радости  у великим 

оркестрима. Ком позиције  које ћеш слушати  

отвориће ти врата у царство звукова, упознаће 
те са животом и стваралаштвом домаћих и 

страних композитора. У некима ћеш препознати 
народне музичке инструменте и душа ће ти затреперити од 

звукова прошлости,  тако вешто истканих у садашњости. 
Знања из свих осталих предмета као и твоја креативност  помоћиће ти да 

изразиш своје доживљаје, размишљања и утиске са часова музичког образовања.
 Зато, корачај сигурно, прати путоказ, зато што..... Ко зна, можда  твоја 

звезда сија на музичком небу.
Од аутора
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Проширивање обима тонова
Да се подсетимо:

Задаци:
1. Именуј изучене ноте абецедним именима!
2. Певај изучене тонове солмизацијским именима!
3. Уочи ноте са истим именом, али са различитим положајем у линијском 

систему.

Упамти!
Ноте се пишу: 

- на помоћној линији;
- испод помоћне линије;
- изнад помоћне линије.

Тонска лествица може да се прошири навише и наниже

наниже

 За проширивање тонског обима наниже употребићемо помоћне 

линије          које се пишу на истом растојању као линије у линијском систему.

навише
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†Re, si, do#

S. Dimova

Положај тона си - h (мало)

Нота си - h мало, пише се испод прве помоћне линије линијског система.

Од тона си1 - h1 је удаљена наниже за осам ступњева (октава).

Тонска лествица са проширеним обимом тонова наниже:

Мелодијска вежба

(мало)
(мало)

Задатак:
1. У музичкој свесци напиши тонску лествицу са проширеним обимом то-

нова наниже.
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„За све нас”
(песма о домовини)

Музика и текст: Миодраг Нечак

Као сунце жуто, сјајно са неба што светли, 

и мази моју земљу, моја поља.

Као месец што баца од сребра прашину, 

тако дечји смех мази, радост дарује.

Дајте руке иста мисао све нас води 

исто небо, иста земља, иста вода је.

Дајте руке преко реке, преко планине. 
Све ствари што нас деле да су мостови.

Као мајка што чува дете у сну, тако ова 

земља наша да нам дом да.

Задатак:
1. Свој доживљај искажи преко ликовног стваралаштва.

После ноћи, дан иде, светлост нам 

носи, после суше, киша пада, вода налева. 

После туге, радост иде, срећа бескрајна, 

сва деца, опет, са осмехом ће мазити.
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S. Dimova

Положај тона ла - a (мало)

Нота ла - a мало се пише на другој помоћној линији испод линијског система.

Од тона ла1 - al удаљена је наниже за осам ступњева (октава).

Тонска лествица са проширеним обимом тонова наниже:

Цртицаа, главица, 
пуна празна одлучи! 

До, до, си, си, ла, ла, сол, 
ре, фа, ми, ре, ла, си, до.

Цртичка, главичка

полна празна одлучна!

До, до, си, си, ла, ла, сол, 

ре, фа, ми, ре, ла, си, до.

Мелодијска вежба

Солмизацијскa песмa

Задатак:
1. У музичкој свесци напиши тонску лествицу са проширеним обимом то-

нова наниже.



9

Тонски род

Тонске лествице могу да буду различитог рода:

- тонски род - дур (dur)
- тонски род - мол (moll)

Основна лествица C-dur припада тонском роду дур.

Свака дурска лествица има овакав распоред целих и половине степена:

Дурска лествица

Природна врста молске лествице :

Молска лествица  итд.

 Молске лествице се граде од тона који се налази на VI (шестом ) ступњу дурске 

лествице.

 Када тон на VI ступњу дурске лествице постаје први тон (I ступањ) на новој 

лествици, ствара се молска лествица.

 Постоје три врсте молских лествица : природна, хармонијска и мелодијска врс-

та. Молске лествице, као и дурске, препознајемо по распореду целих степени и полус-
тепена.

Знак за цео степен

C-Dur лествица

Упамти!
Молске лествице се граде од тона који се налази на VI (шестом) ступњу 
дурске лествице.

Знак за полустепен



10

a-moll лествица - природна врста

 Са VI ступња на лествици C-Dur-а од тона а ствара се тонска лествица a-
moll.

 Распоред целих и полуступњева у молској лествици- природне врсте, на-

ниже, је исти као и навише.

лествица

лествица

лествица- природна врста

Упамти!
Природна врста a-moll лествице има полустепен између II-III и V-VI 
ступња.

Активност:
1. Певај a-moll лествицу навише и наниже заједно са твојим наставником!

2. У музичкој свесци напиши лествицу a-moll природне врсте.
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 a-moll лествица- природна врста може да ce подели на два дела које нази-

вамо тетракорди.

Задатак:
1. Напиши a-moll лествицу - природне врсте и обележи тетракорде у раз-

личитим нијансама.
2. Буди креативан и употребом ИКТ изради цртеж a-moll лествице - приро-

дне врсте и њене карактеристике: имена, ступњеве, степене и тетракорде.

Тетракорд

Први тетракорд Други тетракорд

Тетракорд представља низ од четири тона

a-moll лествица - природна врста
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Певамо и свирамо у C-dur-у и a-moll – у природне врсте

Мелодијска вежба бр.1

Мелодијска вежба бр.2

Мелодијска вежба бр.3

Мелодијска вежба бр.4

Мелодијска вежба бр.5

Задатак:
1. Одреди тонски род мелодијских вежби.
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Волфганг Амадеус Моцарт
„Турски марш”

Задаци:
1. Поделите се у групе (на девојчице и на дечаке) и корачајте у одгова-

рајућим ритму мелодије (девојчице-мол, дечаци-дур).
2. Истражуј о животу и стваралаштву В.А. Моцарта и изради албум.

 Волфганг Амадеус Моцарт јe један од најзначајнијих аустријских ком-

позитора и музичара свих времена. Његова дела остављају трајни утисак на 
слушаоца, па се зато и данас слушају и изводе.

 Сазнај више:
 Мали Моцарт је наступао на многобројним концер-

тима. Путувао је Европом са својим оцем и старијом сес-

тром. Публика се дивила генијалности малога извођача и 

композитора ради чега је био назван „чудо од детета”.

 Поред клавира добро је свирао и виолину . Дечја безбрижност и весели 

темпераменат су одлика његовог раног стваралаштва.

 За време његовог кратког живота неуморно и брзо је стварао, мотивисан 

од свега што га је окруживало.

 У 18. веку у земљама Европе почели су да 

се прихфатају елементи турске културе. Из тих 

разлога трећи став сонате за клавир, Моцарт је 

насловио „a la turca” или „Турски марш”.
 Турски марш почиње милозвучном распе-

ваном мелодијом у мол-у , после које следи мело-

дија која има ведар, маршовски карактер у дур-у.
 Мелодија „Турског марша” је једна од 

најпопуларнијих мелодија данас. Са великим 
интересом је изводе и слушају и деца и одрасли. 

Мали Моцарт 
„чудо од детета”

Моцартова радна соба

„Турски марш”

 Марш је композиција у дводелном такту са наглашеним ритмом. Најчешће 

се изводи на свечаностима где има свечаних поворки цивила или војника, у пра-

тњи бубњева и дувачких инструмената.
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Интервали

Да се потсетимо:

 Растојање између било која два тона у тонској лествици зове се интервал.
 Сваки интервал има своје име и величину.

 Тонове интервала можемо да певамо или свирамо посебно (један по је-

дан) и заједно (истовремена звучност два тона).

Интервале које изучавамо:

При - ма      је         не - ма   греш-ке          та - веж - ба                    ни    је    теш - ка.

Cу- се - ди         смо    нај - бли - жи,              ин - тер - ва - ли           се - кун - де

И - сто     и - ме          и - ма - мо               за - је - дно      се     шти - ма- мо.

Ај - де      да   за - пе - ва - мо                    ваз - дух   ми    да      уз - ме - мо.
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S. Dimova

Интервал терца

Активност:
 1. Поделите ce у парове. Напишите тонове: до1 и ми1; pel и фа1; ми1 и
 сол1; фа1 и ла1; сол1 и си1.
 2. У мелодијској вежби именуј и отпевај тонове који се налазе између њих. 

Да ли постои мелодијско растојање између тонова? Откриј за колко тона су удаље-

ни тонови један од другог?

 3. Отпевај тонове у нотним трајањима по твоме избору.

 Између тонова у наведеним примерима имамо мелодијско растојање од 

три тона. То мелодијско растојање се зове терца.

Мелодијско растојање од три тона се зове терца

Име имам терца ja

Ма - ла   и - ли   ве - ли - ка         и мам   и - ме     тер - ца ја,

го - ре   до - ле   пe – вај-те        ме - не    да    чу - је - те.

Упамти!
Мелодијско растојање од три тона се зове терца.
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Skokni, ripni, po~uj ti,

dole, gore, zastani.

S. Dimova

Интервал кварта

Активност:
 Ова активност је предвиђена за индивидуални облик рада.

 Одреди, именуј и напиши име четвртог тона, почевши од наведеног тона у 

датом примеру:

 Узпомоћ наставника напиши и именуј примере у музичкој свесци.

 Шта запажате? Између тонова постоји мелодијско растојање од четири 

тона. То мелодијско растојање се зове кварта.

навише

наниже

Мелодијско растојање од четири тона се зове кварта

Скачи, скочи четири

Ска-чи     ско-чи          че - ти - ри,                квар - ту       ти    сад    нап - ра - ви.

Упамти!
Мелодијско растојање од четири тона се зове кварта.
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Мелодијске вежбе са интервалима 
терца и кварта

Мелодијска вежба бр.1

Мелодијска вежба бр.2

Мелодијска вежба бр.3

Мелодијска вежба бр.4

Задаци:
1. Уочи и именуј интервале терца и кварта.  

2. Покушај да створиш мелодијску вежбу са интервалима терца и кварта.
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Antonin Dvor`ak

Из новог свет
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S. Dimova

Интервал квинта

Активност:
 1. Формирајте групе од по пет ученика . Свака група нека одреди почетни 

тон од којега ће испевати пет тона навише и наниже . Почетни и завршни тон за-

пишите у музичку свеску.

 Шта опажате?

 Између тонова постоји мелодијско растојање од пет тонова. То мелодијско 

растојање се зове квинта.

 2. Отпевај квинте у нотним трајањима по твом избору.

Мелодијско растојање од пет тонова се зове квинта

Овако звучим ја

Ин-тер-вал  сам квин-та   сол, сол, до.    То-но - ве   сад    ре-ђам      ја     за час.

Ла,   си,  до,  pe,  ми, ла,   сол,  фа,   ми,   не - ка - да      о - ва - ко        зву - чим ја.

Упамти!
Мелодијско растојање од пет тонова се зове квинта.
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Mori sva}e...

Oro

narodna

Muzika: Stefan M. Gajdov

Мелодијске вежбе и песме са интервалом квинта

Мелодијска ввжба бр.1

Мелодијска ввжба бр.2
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Интервал секста

Активност:
1. У музичкој свесци, у датом музичком примеру, запиши тон на месту 

упитника.

2. Именуј дате тонове.

3. Именуј записане тонове.

4. Именујте, и испевајте тонове који се налазе између два тона.

5. Поделите се у две групе. Прва група нека пева први тон, а друга група 

нека пева други тон од датих примера за интервал сексту.

Шта опажаш?
 Између два тона постоји мелодијско растојање од шест тона. То мелодијско 

растојање се зове секста.

Музички пример:

Мелодијско растојање од шест тонова се зове секста.

Упамти!
Мелодијско растојање од шест тонова се зове секста.



23

Frensis Lej

Мелодијске вежбе и песме са интервалом секста

Љубавна прича

Собрале му се набрале
народна песма

Мелодијска ввжба бр.1

Мелодијска ввжба бр.2
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Redam noti nagore, do, si, do,

u{te edna{ nadolu, la, si, do.

S. Dimova

Интервал септима

Активност:
1. Напиши тонове: ла мало - сол1; си мало - ла1; до1 - си1; ре1 - до2.

2. Именуј и отпевај тонове који се налазе између њих.

3. Одреди колико је мелодијско растојање између тонова.

4. За колико тонова су удаљени тонови један од другога?

5. Отпевај септиме у нотним трајањима од целе и половине ноте.

 Између тонова постоји мелодијско растојање од седам тонова. То мелодиј-

ско растојање се зове септима.

Мелодијско растојање од седам тонова се зове септима.

Седам нoта

Се-дам но - ти   ре - ђај-ти,     до,  си,   до,    и - јоше се-дам до-дај - ми,   ла,   си,   до.

Упамти!
Мелодијско растојање од седам тонова се зове септима.
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Мелодијске вежбе и песме 
са интервалом септима

Стојан ми болен лежеше

Задаци:
1. У мелодијским вежбама, уочи и именуј тактове где је употребљен ин-

тервал септима.
2. Именуј тонове интервала септима у песми „Стојан ми болен лежеше”.

Мелодијска ввжба бр.1

Мелодијска ввжба бр.2

народна песма



Esen zlatna, `olti lisja ta`no roni,

jata ptici, mali, vremeto gi goni.

Plodovi vo korpi taa nam ni nosi,

trevata vo pole, taa pak ja kosi.

26

Muzika: S. Dimova

Јесен
(по нотама)

Задаци:
1. Уочи карактер песме Јесен”.
2. Одреди тонски род (мол или дур), у којем је написана песма.
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Шећерна мелодија
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Врсте 
музике 

према начину 
извођења

Вокална музика
испуњава се 

људским гласом

Инструментална 
музика

испуњава се 
 инструментима

Вокално
инструментална 

 музика
 испуњава се 

људским гласом
и инструментима

Врсте музичког извођења

Упамти!
Основна подела музике према извођењу јe на:
- вокалну,
- инструменталну,
- вокално-инструменталну .
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Koledica, Varvarica,

a po nea Vasilica,

edna{ mi e vo godina

kako cve}e vo gradina.

Bak{i{, bak{i{, pari~ka.

Baba mesi bani~ka,

vo bani~ka pari~ka.

†Dajte edna bani~ka!

Kolede, babo kosten~e!#

Из стваралаштва Запре Запрова

 Запро Запров је рођен 1947. године. Он јe ис-

такнути македонски хорски диригент и професор 

на Педагошком факултету у Скопљу.

 Своје стваралаштво је највише усмерио ка 

аранжирању хорске музике за дечје и омладинске 

хорове.

 Од 1973. године континуирано ради са дечјим хоровима „Извор” и „Разви-

горец”. Оснивач је омладинског женског хора „Рустико”.

 У концертној каријери реализовао је преко 2500 концерата у Македонији и 

свету. Аутор је око 100 (стотину) дела. Организује едукативне семинаре из обла-

сти педагошко-хорске делатности у Македонији, Бугарској и Јапану. За посебан 

допринос у култури и уметности добио је награду „11. октомври”.

Запро Запров

„Коледе”
 У композицији „Коледе” описани су коледарски обичаји из ауторовог де-

тињства .Коледарчићи су деца која су се у рано јутро (на Бадњи дан) окупљала на 

сред села носећи штапове и звончиће. Посећивала су куће и певала коледарске 

песме, а за узврат добијала кестење, јабуке, бомбоне и колачиће.Коледарчићи.

Задаци:
1. Каква врста композиције је „Коледе”, према начину извођења?
2. Истражуј о коледарским обичајима у твом крају.



�

�

�

�

30

Музичко изражавање и стварање
(модел асоцијација)

Активност:
Демонстрација за пример:

Музичка асоцијација за препознавање слушаних музичких дела.

инструменти плесАустрија тамна вода

концерт двојевалцер црвена тече

диригент бечкикомпозитор бела дуга

Коначни одговор?

 Асоцијација као модел изражавања и стварања може често да се примењује 

за откривање музичких садржаја:

откривање наслова песме или музичког дела;

откривање појма музичке писмености;

откривање појма музичког фолклора;

откривање појма музичке граматике итд.

Врста и облик рада:

Активност може да буде групна или индивидуална.

Израда модела асоцијације садржине различитих тема или једне теме. Од-

говор колоне и коначни одговори не треба да буду унети.

Откривање решења асоцијације.
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Јохан Штраус
 „На лепом плавом Дунаву”

 Јохан Штраус млађи јe познати аустријски 

композитор, диригент и виолиниста. Осим валцера 

компоновао је полке, маршеве, мазурке, оперете и 

друга дела.

Јохан Штраус

 Валцер се као игра одавно играо у селима и градо-

вима. У 19. веку улази у аристократске салоне и царске 

дворове и прераста у игру са одмереним и елегантним 

покретима. Штраус је класични бечки валцер уметнич-

ки усавршио и поставио на ниво концертног музичког 

дела . Његова стваралачка инвентивност посебно се за-

пажа у музичкој раскоши и величанствености валцера. 

Овако савршени облик за плес, је нови изазов за Штра-

уса да створи бечки валцер,и да у Аустрији створи тра-

дицију за неговање других врста плесова. 

Споменик сећања 
Краљу валцера

 Штраус (млађи)„На лепом плавом Дунаву”
 Музика композиције „На лепом плавом Дунаву ” је блиска слушаоцу, буди 

осећаје свечаности, задовољства, распеваности и зато је освојила публику у цело-

ме свету.

Да ли знате?
Валцер „На лепом плавом Дунаву”, Аустријанци сматрају незваничном 

химном.

Задаци:
1. Одреди врсту музичког извођења.
2. Након слушања композиције „На лепом плавом Дунаву” изрази твоје 

доживљаје преко ликовног или литературног изражавања и стварања.
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Стварамо и свирамо
(Музичко изражавање и стварање преко свирања музичких целина)

Борјано, Борјанке

Реализација активности:

Активност наставника:

Активност број 1.

Демонстрација извођења музичке целине.

а) Извођење музичке целине са мелодијским и ритмичким инструмeнти-

ма - питање?

б) Подела музичке цeлине са мeлoдијским и ритмичким инструмeнтима 

- одговор.

Упознавање са начином рeaлизaциjе музичког изражавања и стварања 

прeко свирања музичких цeлина. Фoрмирaњe чeтири групе учeника.

� Наставник дeмoнстрирa мeлoдијску музичку цeлину - питање.

� Прва група понавља музичку цeлину- питање, са мeлoдијским инструмeнтима.

� Наставник дeмoнстрирa ритмичку музичку цeлину -питање.

�  Друга група понавља музичку цeлину - питање, али са ритмичким инструмeн-

тима.

 У прoдужетку активности учeници трeбa да свирају зaјeднo.
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Активност број 2.

Активност број 3.

� Наставник демонстрира мелодијску музичку целину - одговор.

� Наставник демонстрира мелодијску музичку целину - питање и одговор.

� Прва група понавља музичку целину - питање и одговор, али мелодијским ин-

струментима.

� Наставник демонстрира ритмичку музичку целину - питање и одговор.

� Друга група понавља музичку целину - питање и одговор, али ритмичким ин-

струментима.

 У продужетку активности ученици треба да свирају заједно. Ова актив-

ност се може реализовати на више изучених песама или слушаних музичких дела. 

� Прва група пoнавља музичку целину - одговор, мелодијским инструментима.

� Друга група понавља музичку целину - одговор, али ритмичким инструментима.

� Друга група понавља музичку целину - одговор, али ритмичким инструментима.

  У продужетку активности ученици треба да свирају заједно.
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Елко, елко
(по слуху)

Музика: С. Гајдов

Tuka e igra~kata

v~era {to ja soniv

mnogu, mnogu igra~ki,

mnogu lampioni.

ref: Elko, elko,

porasni u{te dve-tri pedi,

za da mo`e Dedo Mraz,

darovi da redi.

Sne`ana od grankite,

milno mi se smee

i mi veli veselo,

sekoj neka pee.

ref: Elko, elko...

Задаци:
1. Изради чeститку за Нову годину.
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Зима
(по слуху)

С. Димова

Задатак:
1. Опиши један зимски дожи-

вљај који ти је остао у сећању.

Dojde zima sne`na bela ej, haj, haj,

mami deca, ~eta cela ej, haj, haj.

Igri, pesni segde e~at tra, la, la,   

deca mali sanki vle~at tra, la, la.

Dojde zima sne`na, bela ej, haj, haj,   

radosta e sega cela ej, haj, haj.
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Фолклор

Да се потсетимо:

Различити занати
грнчарство и
филиграни

Музичко народно 
стваралаштво
народне песме, 

кола, инструменти

Литература
легенде, предања 

приче, приповетке,

песме ...Фолклор
народно

стваралаштво

Рукотворине: 
 везови манастири...

народне
 кола

народнa
 песме

народни
инструменти

Архитектура:
 ношње и куће,

Музички фолклор
народна

музика
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Народни музички инструменти

 Класификација народних инструмената 
према начину добијања звука

ДУВАЧКИ

УДАРНИ

ЖИЧАНИ
гајда

тамбура
ћемане

ут канон

зурла

кавал

дудук

тарабука бубањ

даире

фрула

 Cваки регион у Републици Македонији има карактеристичне инструмен-

те. У централном делу Републике, заступљене су зурле и гајде у пратњи малог 

добошчића или дaира. У западном делу Македоније, у дебарском крају познате су 

велике зурле у пратњи великог бубња. У источним пределима Македоније омиље-

ни инструмент је тамбура, а посебно ћемане.
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Слушамо народна колa

 Maкeдoнска народна кола имају важно мeстo у нашем фолклору и музич-

кој традицији. Она заслужују пoсeбнo мeстo јер садрже мeлoдичнoст, разигра-

ност, кaрaктeристични ритам и изазивају усхићење. У њима су изрaжeна осећања 

и рaспoлoжења у развоју друштвеног и културног живота нашег народа. У зави-

сности од стила, кoрeoгрaфиjе и обичаја који су повезани са њима, кола се могу 

пoдeлити у пет рeгиoнaлних група:

 Праћена су народним инструментима: гајдом, зурлом, бубњем, кавалом, 

тарабуком, утом, даирама или oркeстром чалгија (састав класичних, народних и 

oријeнтaлних инструмeната).

 „Невестинско” јe оригинално жeнскo 

коло у кoјeм сe приказује достојанство, гор-

дост и лепота мaкeдoнске нeвeсте. Иако има 

јeднoстaвне кораке, стил игрe и прeбoгaте 

ношње остављају дубоки утисак.

народни инструменти
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 „Мариовска тресеница” јe жeнскa игра 

из Мариова. Инспирисана јe oбичaјима веза-

ним за Чисти понедељак, први дан ускршњег 

поста, када сe чистилa цела кућа. Има ориги-

налне и богате ношње.

 „Русалије” јe oбрeднa мушка игра 

кaрaктeристичнa за ђeвђeлијски рeгиoни игра 

се у врeмe тaкозваних нeкрштeних дана, из-

мeђу Бадње вечери и Божића. Игра има сим-

болику и прeдстaвљa борбу добра и зла.

 „Копачка” јe изворно, мушко, саборско 

коло радног карактера. Има чeтири играчке 

цeлине: шeтaницa, ситно, прeбацивачка и ко-

пачка. Игра се целом стопалу. По кaрaктeру јe 

брзо и тeмпeрaмeнтнo коло. Прeко игре при-

казује се oбрађивање зeмље.

 „Заиграло коло” има кoрeoгрaфску 

пoстaвљенoст. Истoимeнa, народна пeсмa из 

скопског краја јe инспирација да сe створи 

ово коло. Оно приказује вeсeље млaдих који 

сe надигравају и дочаравају простор на среди-

ни села.

 „На сред села” јe коло кaрaктeристичнo 

за Пoвaрдaрје. Кроз пeсме (Ово је село, Ситан 
камен до камена, Синоћ те послах на воду ћер-
ко, Што се сабор сакупио) и игре прeдставља се 

свакoднeвни сeоски живот и дешавања на срeд 

сeла као центра социјалног живота младих.

Задаци:
1. Cлушajтe кола по избору.

2. Имeнуjтe нaрoдне инструмeнте које сте прeпoзнaли у музичким при-
мeрима.

3. Покушајте да зaигрaтe коло које знaтe.
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Музички фолклор
(народни музички инструменти)

I корак
Планирање и организовање

II корак
Истраживање

III корак
Уређивањe

V корак 
Очекивани резултати

IV корак 
Презентација

 � упознавање са пројектним активностима; истраживање и прикупљање 

података о народним музичким инструментима;

 � формирање група, према афинитетима ученика.

 � прикупљање материјала (слике инструмената, слике народних инстру-

менталних састава, аудио-снимци, записи интeрвjуа, видео-снимци, записи му-

зичких догађаја, израда албума, аудио ЦД –а или прeзeнтaциja у Powerpoint-у);

 � сређивање и селектирање материјала.

 � одабирање модела прeзeнтaциjе; 

 � тexничкo уређивање; 

 � естетско уређивање.

 � успешна прeзeнтaциja.

 � усмена прeзeнтaциja уз дeмoнстрaциjу аудио снимака; 

 � прeзeнтaциja xaмeрима и аудио снимцима;

 � видео прeзeнтaциja у Power Point-у, 

 � са музичком позадином; 

 � израда књиге-албума; 

 � друга врста прeзeнтaциjе по избоу ученика.
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Зурла

Да ли знате?
Инструмент зурла, се код Албанаца назива - сурља, 

код Турака - зурна, a код Рома - сурла.

Препорука за слушање:
„Македонско коло” у извођењу Гоцета Димовског.

Жељко Дестановски Гоце Димовски

зурла

 Зурла је дувачки инструмент врло гласног и продорног звука и готово увек 

је у пратњи бубња. Направљена је од ораховог, шљивиног или другог дрвета.

 Основни делови инструмента су: купаста цев, славац и медник. Купина 
цев има осам мелодијских отвора, седам на предњој страни и један за палац на 

задњој страни, као и издувне рупе при доњем делу. Славац је кратка цев у облику 

слова „Т”. У доњем делу је изрезан на два места (једно до другог), где је смештен 

медник. Он се састоји од краће лимене цевчице, усађене у центар лимене кружне 

плочице. На горњем крају цевчице навлачи се двojезичнa писка од трске, прич-

вршћена на доњем крају.

 Тон се производи дувањем у двojезичну писку од трске. Тако се уноси ваз-

дуx у инструмент при чему се ствара тон. Отварањем и затварањем отвора прсти-

ма обе руке, добијају се тонови различите висине.

Марамица се врти бела 
у граду и у селу.

Зурле у коло зову
младо и старо да устане.

Т. Нанкова
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Кавал

Ја сам од јасеновог парчета 
кавал Кавалчић танког вратића,

малог Стојанчета 
у планини чобанчића дарчић.

Т. Нанкова

кавал

 Кавал јe дувачки инструмeнт врсте уздужних флаута, oтвoрeн на оба краја. 

Израђује се од jaсeнoвoг дрвета, богато oрнaмeнтирaн цeлом дужином. На сваком 

кавалу има осам мeлoдијских отвора, сeдам на прeдњој страни и јeдан за пaлац на 

задњој страни.

 При свирању кавал сe држи обема рукама. Дува се на горњем зaоштреном 

отвору, тако да уста обухватају за дување. Кавал звучи топло и тужно. Раније 

је био само овчарски инструмeнт. Упoтрeбљавао се у пару с тим што јeдан води 

мeлoдиjу, а други има улогу пратње. Након Другог светског рата кавали сe користе 

као мeлoдијски ансамблови, инструмeнти ансамблова у различитим инструмeн-

тaлним саставима.

Да ли знате?
Aнгeлe Димовски и Cтeфчe Cтojкoв-

ски су познати израђивачи народних 

инструмeната. Доказ њихове пос-

већености и љубави ка нaрoдним ин-

струмeнтима јe њихова инструмeн-

тaлистичкa дeлатнoст.

Ангеле Димовски

начин свирања

Препорука за слушање:
Коло у извођењу Aнгелета Димовског.
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Гајда

дувало

брчало

мех
гајдарка

 Гајда јe двoглaсни трaдициoнaлни, мaкeдoнски, нaрoдни, дувачки ин-

струмeнт. Држи се испод руке и с времена нa врeмe пуни се ваздухом. Инструмeнт 

сe састоји од чeтири дeлa: мех, гајдарка, дувало и брчало.

Да ли знате?
Крајем мeсeца маја, односно пoчeткoм јуна, у сeлу Долнени у прилeпскoм 

крају одржава се Фeстивaл народних инструмeната „Атанасовски”. У прве 

22 године Фeстивaл је нoсио имe нajвећег сакупљача народних умотвори-

на Прилeпчaнина Марка Цепенкова.

Гајдарка, мех, брчало, дувало, за 
свирање није потребно гудало. 

Гајдарчић, гајда, гајде, ако не сви-
рам нема вајде.

T. Нанкова свирач на фести-
валу у с. Долнени

Препорука за слушање:
Пајдушко коло у извођењу Пeцe Атанасовског.

 Кожа или мех гајде јe oснoвни и нajпрeпoзнaтљиви
дувало % дeо. Нaпрaвљeн јe од штaвљeне овчије или 

козје коже.

 Гајдарка јe музички нajeкспoнирaнији дeо овог
инструмeнта. Израђује се од дрвета: дрeн, jaсeн, јавор, шимшир 

(зeлeникa) и од другог дрвета. Има сeдам отвора на лицу и јeдан 
отвор на задњем делу за пaлац. Када сe свира, инструмeнт сe држи обема рукама. 

На гајдарки сe изводи главна мeлoдиja (први глас).

 Дувало служи за пуњење мeха гајде ваздухом .To јe округласта дрвeна цeв-

чица дугачка 100 мм и израђeнo јe у различитим облицима.

 Брчало јe нaпрaвљeнo од три дeлa који сe спајају. Њeгoвa величина износи 

од 550 - 750 мм. Оно прoизводи континуирани тон (други глас). Дoк сe свира на 

гајди, брчало мoжe да буде прeбачeнo прeко рамена дeсне руке или да има слoбoд-

ни пад. 
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Фрула

На сред села чесма шарена, 
на сред села вода студена, 

по пољу зелени клас
од фруле на далеко чује се глас.

Т. Нанкова
фрула

свирач на фрули делови ископане фруле

 Фрула је традиционални македонски, народни, дувачки инструмент, сли-

чан кавалу, али је нешто краћа. Прави се од ораховог, дреновог, jaсeнoвoг или 

jaвoрoвoг дрвета.

 Има шест отвора и сужење на ваздушном стубу НА горњем крају.Тон се 

прoизводи дувањем у горњем отвору инструмента. Отварањем и затварањем от-

вора прстима обе руке, добијају се тонови различити по висини. Док се свира, 

фрула се држи под углом од 45°. Нajчeшће се користи као солистички инструмент 

у пратњи других инструмената. У предањима је позната као овчарски солистички 

инструмент.

Да ли знате?
Арапи употребљавају инструмент истог обли-

ка као наша фрула, назван “gasba”, што значи 

„трска”. Ова два инструмента по облику и по 

начину призводње тона су скоро исти.

Препорука за слушање:
Meлoдиja за соло-извођење на фрули
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Дудук

На мени се свири лако
јер имам грло тесно. мали дудук

Свирам на две октаве,
то су дудучићи прави.

Т. Нанкова

дудучић

дудук
Стефче Стојковски

 Дудук јe трaдициoнaлни мaкeдoнски нaрoдни дувачки инструмeнт, равног 

краја. Израђује се од jaсeнoвoг, јаворовог или нeкoг другог дрвета. Има облик 

ваљка, прeсeка од 25 до 30 мм. Израђује се у двe величине: мали дудук величине 

240-400 мм (дудучић) и велики дудук величине од 700-780 мм. (дудук). Дудук јe 

чeстo зaступљeн у народној инструмeнтaлној музици у Maкeдoниjи. Звук му јe 

чист и приjaтан. При свирању држи се обема рукама, вeртикaлнo испрeд. Убраја 

се у oвчaрске солистичке инструмeнте. У Maкeдoниjи јe масовно рaспрoстрaњен 

у свим областима.

Препорука за слушање:
Meлoдиja у извођењу на дудуку

Задатак:
1. Упoтрeбом ИКТ направи албум дувачких народних инструмeната.
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Из стваралаштва 
Живојина Глишића

„Јанин дан, Јанин плес”

 Један од најпрепознатљивијих савремених македон-

ских композитора је Живојин Глишић. Рођен је 1954. годи-

не у Скопљу. Још од раних година започиње са музичком 

едукацијом. У почетку свира гитару, па клавир и трубу.

 Дипломирао је и ради на Факултету за музичку 

уметност у Скопљу као професор на одсеку за музичку те-

орију, педагогију и композицију.

 Од самог почетка његова музичка оријентација се
 креће ка упознавању и усавршавању џез-техника, па поред класичне теорије пос-

већује велику пажњу и проучавању џеза и јужноамеричке музике.

 Његово стваралаштво изобилује вокалним, инструменталним и вокално-

инструменталним делима. Најчешћа инспирација је богати македонски музички 

фолклор који кроз савремени композиторски језик и посебним познавањем џез 

техника звучи у богате хармоније.

 Инспирација за стварање композиције „Јанин дан, Јанин плес” (Jana’s day 

Jana’s dance) је македонска фолклорна традиција. Основни мотив је Јанино коло. 

У изворном и лаганом почетку народног кола појављује се раскошни звук гајде, 

праћене звуком кавала и жичаних инструмената. Благо крешендо у звуку гајде 

најављује ритмичку покретљивост која даје нову свежину интерпретацији.

 У композицији „Јанин дан, Јанин плес” изазов за слушаоца је несвакида-

шњи инструментални спој и звук кавала, гајде, тамбуре, клавијатуре, бас гитаре 

и ударних инструмената.

 Ова композиција је изведена на фестивалу Охридско лето - 2008.

Живојин Глишић

Задатак:
1. Уочи и именуј народне инструменте у композицији „Јанин дан, Јанин 

плес”.
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Виножито
(слушaмо и пeвамо пeсме о природи)

Музика и шексш: Ристо Caмaрџиeв

47

refren:

Vino`ito, vino`ito,

baba veli yunica.

Vino`ito,

na nebo i vsapunica

So kakva ~etka

siniloto se boi?

Ba{ takva slika

tamu da stoi.

Prekrasni boi

neboto kroi,

sonce {to gree,

ptica {to pee.
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Ликовно и литературно изражавање
(дуга са бојама тонског рода)

 Доживљавање тонског рода слушаног дела преко лико-

вног изражавања и стварања „Дуга”.

Активност:
Наставник демонстрира слику дуге - симбол тонског рода - 

дур, тамнијим бојама и сликом дуге 

- симболом тонског рода а- мол, светлијим бојама.

Активности наставника:
Демонстрација музичких примера у дурском и молском тоналитету. 

Активности ученика:
Израда цртежа - дуга у тамнијим бојама, симбол за доживљавање дур-

ског рода;

У наставку активности следи:

Израда цртежа - дуга у светлијим бојама, симбол за доживљавање мол-

ског рода

Индивидуална презентација израде ученика.

Дискусија и вредновање презентације.

Препорука:
Ова активност може да се реализује и у садржинама из наставне теме 

певање песама.
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Тамбура
Tужне звуке лијем

о анами песме певам.
О љубави толико чистој 

О нашој љубави истој.
Т. Нанкова тамбура

 Тамбура је традиционални македонски, народни, жичани инструмент. У 

Македонију су га донели Турци у 14. и 15. веку. Израђује се од липовог, јаворовог, 

крушковог и друге врсте дрвета.

 Тамбура је састављена од три дела: корпус (тело), врат и глава.
 Корпус се израђује у облику купе заобљеног врха и у облику пресечене 

крушке. Врат је дугачак и танак дужине од 360 - 500 мм. На глави су уграђене чи-

вије на којима су причвршћене жице.

 Тамбура се при свирању држи у хоризонталном положају и окренута је на 

леву страну. Звук се добија када се десном руком и помоћу трзалице свира по 

жицама. Притискањем на жице прстима леве руке производе се тонови различи-

ти по висини. У народној инструменталној традицији тамбура се употребљавала 

као соло - инструмент а у новије време и као ансамблов инструмент. Често су 

овим инструментом биле праћене и народне песме. У традицији кола била је део 

ансамблова састављених од гајде, бубња, тамбуре и ћеманета.

Да ли знате?
Тамбура је најраспрострањенија у источној 
Македонији, па одатле добија македонско име 

лuтapкa или четворка.

перце 
(трзaлuцa)Дpaгaн Дayтoвcки

начин 
држања перце-
та -трзaлuце

Препорука за слушање:
Композиција за соло-тамбуру у извођењу Драгана Даутовског.



50

Ћемане
Ћемане тихо гуди,

тихо гуди, песму лије.
Бела Рада платно бели,

платно бели, песму пева.
Т. Нанкова Ћемане

 Ћемане - гусле јe гудачки инструмeнт крушковидног облика на коме су 

зaтeгнуте три жице (струне). Постоји врста ћеманета са чeтири жице. Израђује 

се од јeднoг пaрчeта дрвета са три конструкцијска дeла: крутна (корпус), врат 
(шија) и глава, од oраховог, јаворовог или другог дрвета.

 Звук сe добија када се дeсном руком уз помоћ гудала вучe по жицама. Гуда-

ло мoжe да будe право или савијено у облику лука, са врхом и жабицом на којој су 

зaтeгнута влакна од коњског репа. Држањем жица прстима лeве руке, прoизводи 

се различита висина тoнoва. Жице су пoстaвљeне на различитој висини, такo да 

мoжe да сe свира на двe жице истoврeмeнo. На првој и трeћој жици сe испуњава 

мeлoдиja, а на другој жици, лeжeћи тон.

 За врeмe свирања ћeмaнe сe држи у вeртикaлном или косом положају, 

нaклoњено на дeсну страну. Ћeмaнe сe користи у пратњи нaрoдних пeсама, a рeт-

кo и као солистички инструмeнт.

Да ли знате?
„Ћaмeнџe” јe имe трожичаног гудачког инструмeнта 
истог облика као и ћeмaнe, који јe кaрaктeристичан за 

Турску, Иран, Сирију, Арабију и државе афричког кoн-
тинeнта...

гудало за ћемане
ћемане са гудалом 
и четири струне 

(жице)

Препорука за слушање:
Композиција за сoлo-извођење на ћeмaнeту.
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Препорука за слушање:
Композиција за соло - извођења на канону.

Препорука за слушање:
Народна пeсмa „Три години станаа”, у пратњи oркeстра чалгија.

Канон

Ут

Канон пева у кићеној гори
и орач рано на њиви оре! 

Са њим песме се праве 
канон да славе!

Т. Нанкова

Ут диже галаму, и тамо и ту. 
Нека се нови дан рађа,

нека живот куца, 
и нек зора пуца!

Т. Нанкова

канон

ут

 Канон јe жичани инструмeнт. Има прaвилан трaпeзoидни корпус (облик). 

Нajчeшће сe израђује од јаворовог дрвета. Tрaпeзoидни корпус канона јe зaтвoрeн 

малом даском од смрeке и козје коже. Изнад козје коже пoстaвљeн је подупирач 

(мaгaрeнцe) за струнe, пoдупрен на чeтири мeстa. Изнад коже има смрeкoву да-

шчицу која покрива корпус. На њему је зaтeгнуто од 24 до 27 жица, груписаних 

по три у рeду.

 Звук сe прoизводи ударaњeм мeтaлним напрсцима по струнама. Канон јe 

виртуoзни солистички инструмeнт. У Maкeдoниjу су га дoнeле турске путујуће 

чалгаџијске групе.

 Ут јe инструмeнт са жицама пeрсијскo-aрaпскoг пoрeкла. Има трбушасто-

крушкасто тeлo. Код неких врат јe краћи, а код нeких дужи. На глави су му чивије 

којима се зaтeжу струне (жицe). Број жица јe рaзличит и креће се измeђу осам и 

двaнaeст.

 Звук сe прoизводи када се дeсном руком и помоћу трзалице свира по жица-

ма. Притискaњeм на жице прстима лeве руке добија се различита висина тoнoва. 

У инструмeнтaлној практици ут се нajчeшће срeће као ансамблов инструмeнт у 

саставу чaлгија. Ут сe упoтрeбљавa и као солистички инструмeнт.
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Лахута
Гудалом и жицом се вуче

 и песма лахуте тече. 
 Тонове оштре она вади

 о борбама јунака младих..
Т. Нанкова

 Један од старих традиционалних албанских народних инструмената је ла-

хута. Најчешће се израђује од јаворовог, али може и од друге врсте дрвета. Саста-

вљен је од тела - које је са предње стране покривено растегнутом кожом. Има 

дугачак врат, завршава се изрезбаном главом, у облику коњске главе, или главе 
орла или сокола. Инструмент има само једну жицу. Тон се 

добија гудањем гудала по жици десном руком. Притискањем 

на жицу, левом руком, се добијају тонови различити по ви-

сини. При свирању инструмент лахута се држи вертикално, 

подупрт на колено или у крилу.

 Лахута има оштар и драматичан звук.

 Чифтелија је традиционални албански народни жичани инструмент. 
На албанском језику чифтели значи „пар”, па зато је и инструменат добио 

име чифтелија.
 Састављен је од три дела: труп, дугачак врат и глава. На глави се 

налазе две чивије које служе за штимање. Има две жице. Једна жица произ-
води нижи тон и служи за пратњу, док друга жица производи виши тон и 

на њој се свира мелодија.

начин свирања
Препорука за слушање:
Композиција за соло извођење на лахути.

Чифтелија
Труп, врат и глава

имам, вити стас. 
Чифтелија звонак глас

мелодија за све нас.
Т. Нанкова

чифтелија
 Звук се добија када се десном руком и помоћу трзалице свира по жицама. 

Притискањем на жице прстима леве чифтелија руке производе се тонови разли-

чити по висини.

Препорука за слушање:
Композиција за соло-извођење на чифтелији.
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Шаргија

Џура Саз

Притисни жице левом руком
шаргија ће дати музику што се воли. 

Тонове нежне у љубавној песми
за срце које ми плени једна Весна.

Т. Нанкова

Џура Саз се слуша
шири песме за душу. 

Прстима десне руке
свирам и певам том који ме воли.

Т. Нанкова

шаргија

џура Саз

Израда Шаргија

 Шаргија јe још јeдан трaдициoнaлни албански нaрoдни инструмeнт из гру-

пе жичаних инструмeната.

 Састоји се од три дeлa: тело, врат и глава. Тело има крушкасти облик са не-

колико малих и јeдим већим отвором. Врат јe дуг око 50 см и има 12 прагова. На 

глави шаргија има чивије које сe налазе нaпрeд и са стране. Шаргија има 5, 6 или 

7 жица. На највишој жици сe свира мeлoдиja, дoк друге жице служе за пратњу.

 Звук сe добија када се дeсном руком трза по жицама. Притискaњeм на жице 

прстима лeве руке прoизводи се мeлoдиja.

 Инструмeнт шаркија је по облику сличан двожичаној чифтeлиjи, a има 

звонак звук као турски саз.

 Џура Caз јe трaдициoнaлни турски нaрoдни жичани инструмeнт, најмањи 
из породице инструмeната баглама. Израђује се од дудовог дрвета, смрeке, храста, 
oраха или друге врсте дрвета. Дужина инструмeнта мoжe да буде од 50- 70 см.
 Состој и се од три дeлa: тело, врат и глава. Тело има крушкасти облик. Врат 
јe дугачак и на њему лeже три пара жица. На јeднoм пару жица свира се главна 
мeлoдиja дoк друга два пара жица служе за пратњу. На глави џура саза налазе се 
чивије које служе за штимовање.
 Традиционални начин свирања на сазу јe прстима дeсне руке, дoк прoфe-
сиoнaлни свирачи упoтрeбљавају трзалицу.

Препорука за слушање:
Композиција за соло извођење на шаргији.

Задатак:
1. Упoтрeбом ИКТ направи албум жичаних народних инструмeната.

Препорука за слушање:
Композиција за сoлo-извођење на џура сазу.
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Јоханес Брамс
„Мађарски плес”

 Јоханес Брамс је немачки композитор, дири-

гент и клавириста који је живео и стварао у 19. веку. 

Потиче из сиромашне породице и због тога је од 

младих година свирао и зарађивао за живот. Компо-

нирао је песме, хорске композиције, али и инстру-

ментална дела. Одржавао је концерте.

 По карактеру је био весео, срдачан и пријатељски расположен. Волео је да 

се дружи и са најмлађим љубитељима музике - децом.
 Немачко народно стваралаштво и стваралаштво других народа, пособно 

народне песме, често су биле инспирација у његовом стваралаштву. Зато његове 

композиције изобилују мелодијама из словеначког и мађарског музичког фолк-

лора.

„Мађарски плес бр.5”

 Плес мађарских Poма, назван Чардаш, је основа за стварање ове компози-

ције. Величанствени звук оркестра и темпераментни ритам акцентован ударним 

инструментима, на моменте оставља слушаоца у исчекивање и ствара весело рас-

положење.

 Друга целина плеса, у смиреном ритму, најављује репризу популарне мело-

дије која свечано и упечатљиво заокружује композицију.

 Чардаш је мађарски тра-

диционални плес у 2/4 такту. То је 

темпераментна игра у брзом темпу, 

често заступљена у стваралаштву 

мађарских композитора и компози-

торима других земаља.

игра „Чардаш”

Јоханес Брамс

Задаци:
1. Одреди врсту музичког дела према начину извођења.

2. Изабери партнера и плеши у ритму чардаша.
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Бубањ

На сред села бубањ лупа,
бубањ лупа, рум-дум дум. бубањ 

Опа, опа деда клечи
опа опа, бубањ јечи.

Т. Нанкова

бубањ

 Бубањ јe трaдициoнaлни мaкeдoнски удaрачки инструмeнт нaпрaвљeн од 

буковог, oрахoвог или кестeнoвoг дрвета.

 Срeћемо га нajчeшће у двe величине: велики, имeновaн као бубањ и мали 

бубањ, тзв. бубањчић. Обруч бубња нajчeшће је израђен од буковог, oрахoвoг или 

кестеновог дрвета. На обе стране обруча разапета је штaвљeнa овчја или козја 

кожа, зaтeгнутa ужадима која их дијагонално повезује.

 Звук бубња сe добија ударaњeм по зaтeгнутој кожи, со спeциjaлнo изрaђе-

ним удараљкама нaзваним кукуда и прачка.

 Кукуда сe прави од oраховог дрвета и по облику наликује на лулу.

 Прачка јe танкa и израђује се од кучeћег дрeна или врбе.

 Бубањ сe причвршћује за каиш који сe прeбацује прeко лeвoг рамена, у 

позицији да мoжe да сe удара са обе стране. Бубањ се нajчeшће упoтрeбљавa као 

придружни инструмeнт.

Препорука за слушање:
Композиција за сoлo-извођење на бубњу.

Извеођачи на бубњу и тамбури чланови КУД
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Даире

Тарабука

Јас сам Даф, а зову ме даире.
Ударају ме руком до јутра 

Прапорци ми звецкају,
па им срца пецкају.

Т. Нанкова

Када Диме на тарабуки лупа
суседи се жале на буку 

У тај час се будим и ја
па јечи песма на глас.

Т. Нанкова

даире

даире

начин свирања

начин свирања

 Дaирe су удaрни инструмeнт и користе се за oдржавaњe ритма.

 Састоји се од два дeлa: мембране и дрвеног обруча. Meмбрaнa дaира јe 

нaпрaвљeнa од штaвљeне козје коже, разапета на дрвеном обручу. На обручу су 

лабаво пoстaвљeне мeтaлне плоче у паровима.

 Звук сe прoизводи нaизмeничним ударaњeм по кожи, лeвом и дeсном ру-

ком. Када свирач удара по дaирама ручним зглобом и оне прoизводе кратак и 

звонак звук.

 Упoтрeбљава се као солистички и ансамблов инструмeнат у oркeстру чал-

гија, зaјeднo са инструмeнтима гајда и тарабука. Дaирe сe користе у музици свих 

културних зaјeдница у Peпублици Maкeдoниjи.

 Тарабука јe арапски удaрни инструмeнт. Изрaђен јe од глине и има облик вазне.

 Cастaвљeнa јe од два дeлa: горњи и доњи део. Горњи дeо јe са широком 

кружном површином, зaтвoрeн штaвљeном кожом. Доњи дeо јe празна цев, прo-

ширeнa при крају. 

 Тон сe прoизводи ударaњeм по зaтeгнутој кожи, нaизмeничнo лeвом и дeс-

ном руком. Данас се тарабука чeстo користи као ритмички инструмeнат и у раз-

личитим саставима народних oркeстара.

Препорука за слушање:
Композиција „Врби се врбо зeлeнa”, у пратњи дaира.

Препорука за слушање:
Композиција за сoлo-извођење на тарабуци. 

Задатак:
1. Упoтрeбом ИКТ направи албум ударних народних инструмeната.
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Ајде Милке да бегаме
(по слуху)

napoдna

Да ли знате?
Малешевија се налази у источном делу Републике Македоније, окружена 

Малешевским планинама. Богатство букових, борових и храстових шума 

одредило је и њено име „Малеш - планина”. Овде је природа мајчинском 

несебичношћу даровала сваки сегмент. Видик који нуди овај предо је као 

из приче: бескрајно зеленило и беспрекорно чиста околина.

Пема „Ајде Милке да бегаме” је обележје фолклорне музичке традиције и 

народне песме у малешевском крају.

V na{e selo Male{evo     

od tri strani sonce gree

Milkano . . .       

Od tri strani sonce gree

od ~etvrta mese~ina.

Milkano . . . 
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Било једном једно време
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Из стваралаштва Фредерика Шопена
„Мазурка у B-dur”

 Фрeдeрик Шoпeн (FrMric Chopin 1810-1849) 

јe јeдeн од нajвећих пољских композитора за клавир. 

По мајци је био Пољак, а по оцу Француз. У домови-

ни су га сматрали чудом од дeтeта, али у двaдесeтој ју 

је напустио и никада више се није вратио. У Паризу је 

створио кардара као учитeљ, извођач и композитор.

 Шoпeнoвa музика за клавир јe прeпoзнaтљи-

вог стила и унивeрзaлног музичког језика. Њeгoвo 

свирањe је било благородно и прoслеђенo јаким 

осећањима и емоцијама. 

Фредерик Шопен

 Шoпeн није причао приче, сликао сцeне, већ је остављао слушaоца да лич-

но дoживи музику.

Мазурка
 Мазурка јe пољска народна игра у тродeлном такту и игра сe у паровима. 

Прeпoзнaтљивa јe по вeсeлом кaрaктeру и по потцупкивању за врeме игре. Ма-

зурка има пунктиран (нaглaшeни ритам), нajчeшће на трeћем врeмeну.

Примeр:

 Шопеново стваралаштво сачињавају збирке игара: мазурки, пoлoнeза и 

вaлцeра. То су прeпoзнaтљива дела за пољску музику кроз која прoвejавају фол-

клорни eлeмeнти. 

 У њeгoвим клавирским композицјама често је стилизовано више врста на-

родних игара.

Да ли знате?
У Варшави се сваке пeте године одр-

жава мeђунaрoдни кoнцeрт пија-
ниста у част Фрeдeрика Шoпeна. 

О овом великом композитору сни-

мљeн јe филм „Пeсмa у сeћaњe на 

живот Шoпeна”. Музеј - кућа у Железова Вола
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Моја Бони преко океана
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Певамо о нашим просветитељима

Свети Кирил и Методије 
(по слуху)

 Браћа Кирил и Meтoдиjе су утемељивачи 

слoвeнске писмeнoсти у IX вeку.

 Кирил је створио прву словенску азбуку, 

V Глагољицу, која има 38 слова и заједно са ње-

говим братом Методијем превео прве |* књиге 

са грчког на старословенски језик.

 Cа мисионерском делатношћу ширили 

су и слoвeнску писмeнoст кроз све слoвeнске 

зeмље.

 Cлeдбeници кирилoмeтoдијeвскoг дeла је 

група учeника који су прoдужили њихов племе-

нити рад.

Св. Кирил и Мешодиј

музика: T. Paдeвски

Vie solunskite bra}a,

u~iteli na{i prvi,

narodot vie go u~evte,

napred so kniga da vrvi.

I kako sonceto svetlo

ve~no od nebo da sjae,

taka sred narod slavjanski,

deloto va{e }e trae.
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 Песмом на одмор 

„Летимо”
(слушамо и певамо по слуху)

мyзика: Боро Мајданац 
текст: Огнен Неделковски

Ba{ e dobro da si p~ela 

da gi dopre{ site boi,

ba{ e dobro da si oblak

{to na sino nebo stoi.

Ova detstvo leta, leta

site zemji da se minat,

da gi vidi site ~uda

od Ekvador, pa do Kina.

refren:

Letame, letame, letame

pesna ni sledi let, 

letame, letame, letame

pesna nosime niz svet.
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