1.4. ОРКЕСТАР, ХОР И КАМЕРНА МУЗИКА
ЦИЉЕВИ
- Анимирати и оспособити ученика за групно музицирање.
- Усагласити индивидуално извођење са потребама групног.
- Усагласити интонацију и артикулацију свих ученика у свим видовима групног музицирања.
- Развијати перцепцију слушања осталих чланова.
- Развијати жељу за успехом и радом у групном музицирању.
ЗАДАЦИ
- Оспособљавање за даље музицирање.
- Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем.
- Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду.
- Развијање интонације и артикулације у складу са осталим члановима у групном раду и слушање
других.
- Оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе групног музицирања.
ОРКЕСТАР: обавезан је за ученике IV, V, и VI разреда шестогодишњег и III и IV разреда
четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.
ХОР: настава хора обавезна је за ученике IV, V, и VI разреда клавира, као и за оне ученике који
нису укључени у рад оркестра или камерне музике.
КАМЕРНА МУЗИКА: настава камерне музике обавезна је за ученике IV, V, и VI разреда
шестогодишњег и III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања који
нису укључени у рад оркестра или хора. Организује се у групама од три ученика.
ОРКЕСТАР
- У школи се формира гудачки оркестар према могућностима. Уколико нема ученика који свирају
виолу, могу их заменити ученици који свирају деоницу треће виолине. Рад са гудачима треба да
обухвати усклађивање прстореда, потеза и положаја гудала.
- Дувачки оркестар се формира самостално, уколико школа има довољан број ученика, или се
може прикључити гудачком оркестру.
- Рад са оркестром обухвата увежбавање деоница, ритмичко и интонативно усклађивање,
фразирање и динамичку обраду.
- Оркестар хармоника формира се самостално и обично се дели на четири деонице.
- Оркестар тамбура формира се самостално и то у оквиру могућности школе.
- Ансамбли ренесансних инструмената, као и оркестри народне, забавне и џез музике формирају
се самостално.
- Ради бољег и бржег савладавања програма неопходно је да наставници инструмента на
часовима главног предмета са ученицима прочитају и технички обраде деонице које се извиде на
часовима оркестра.
- Минимум програма: 3 краћа дела или једно дело у више ставова, по избору диригента.
Обавезни су јавни наступи оркестра у току школске године.
ХОР
- Програм рада са хором треба да садржи: вежбе дисања, вокализе за уједњачавање боје
гласова, певање канона, певање двогласних и трогласних композиција.
- Минимум програма: обрада најмање три трогласне композиције различитих стилских епоха,
укључујући и домаће ауторе. Обавезни су јавни наступи хора у току школске године.
КАМЕРНА МУЗИКА
Обухвата други циклус школовања.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- две композиције из периода барока или
- једно дело из периода преткласицизма, класицизма, романтизма и савремене музике, или
- три комада из различитих стилских епоха.
Наставник је обавезан да сваки камерни ансамбл припреми ученике за најмање један јавни
наступ у току школске године.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОРКЕСТРА, ХОРА И КАМЕРНЕ МУЗИКЕ
Групно музицирање се у школи организује према могућностима извођења наставе. Ученицима
инструменталне наставе, првенствено је потребно омогућити да буду организовани у рад оркестра
и камерне музике. Ученици могу бити истовремено обухваћени и радом оркестра као и учешћем у
раду камерног ансамбла. У школама у којима постоји хор укључити све ученике који нису
обухваћени радом оркестра и камерног музицирања, а према Правилнику о наставном плану и
програму.

Приликом одабира програма у групном музицирању, обратити пажњу да одговара техничким и
музичким способностима свих учесника, нарочито када нису у питању ученици истих разреда и
узраста. Програм треба да буде подстицајан и прихватљив да би се код ученика развила жеља и
позитивна мотивација за рад у оркестру, хору и камерним ансамблима.
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