
    Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура   

Оснпвна шкпла „ Карађпрђе“ Рача                                                     Шкплска 2020/2021 . 

гпдина    

                             Шести разред 

Оцена  2   

Чпвек и музика: У пквиру пбласти/теме ученик зна да: -преппзна и птпева химне 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: Ученик уме да извпди 

музичке примере кпристећи глас ,сампсталнп и у групи 

-извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет ,традиципналне или ритмичке инструменте 

сампсталнп и  у групи. 

 

Музика средоег века и ренесансе: -Ученик уме да упчи пснпвне 

карактеристике музичкпг стваралаштва у средоем веку и ренесанси . 

Музички инструменти : Ученик зна да ппише пснпвне карактеристике 

инструмената са диркама (клавир, чембалп) 

-ппише пснпвне карактеристике  клавира и чембала  

 
Оцена  3 
 
Чпвек и музика:  Ученик уме да преппзна музику старих еппха кап инспирацију у 

савременпј музици 

 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  - Ученик примеоује 

правилну технику певаоа 

-уме да развије кппрдинацију и мптприку крпз свираое  и ппкрет  

-примеоује принцип  сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу 



Музика средоег века и ренесансе: -Ученик разликује впкалнп-

инструменталне и инструменталне пблике  средоег века и ренесансе 

- уме да наведе  изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд 

средоег века и ренесансе 

Музички инструменти : - Ученик уме да класификује  инструменте пп начину 

настанка звука (клавир, чембалп) 

Оцена  4 

Чпвек и  музика : Ученик  уме да преппзна музику старих еппха кап инспирацију  

 савременпј музици 

-преппзна и птпева химне 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  - Ученик примеоује 

различита средства изражајнпг певаоа и свираоа у зависнпсти пд врсте,намене и карактера 

кпмппзиције 

-кпмуницира у групи импрпвизујући маое музичке целине гласпм ,инструментпм или ппкретпм  

Музика средоег века и ренесансе:  

-Ученик зна да ппише улпгу музике у средопвекпвнпј Србији –упчи разлике између духпвних и 

светпвних впкалних кпмппзиција средоег века и ренесансе  

-издвпји начине кпришћеоа изражајних средстава у пдабраним музичким примерима 

Музички инструменти: Ученик уме  да пдреди врсту музичкпг  инструмента  са 

диркама пп изгледу и звуку 

-ппише разлику у начину дпбијаоа звука кпд инструмената са диркама 

 

 



Оцена  5 

Чпвек и музика : - Ученик уме да преппзна музику старих еппха 

кап инспирацију у савременпј музици 

-преппзна и птпева химне 

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у извпђеоу и слушаоу музике  

 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  Ученик уме да 

пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима  ван уметнпсти(музика и 

религија, технплпгија записиваоа, штампаоа нпта,извпђачке и техничке мпгућнпсти инструмената 

-изрази дпживљај музике језикпм других уметнпсти (плес,глума, писана или гпвпрна реч, 

ликпвна уметнпст) 

-кпристи музичке пбрасце у псмишљаваоу музичких целина крпз певаое, свираое и ппкрет 

-кпмуницира у групи импрпвизујући маое музичке целине гласпм ,инструментпм или ппкретпм  

-идентификује репрезентативне музичке примере 

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на извпђачки састав и инструменте 

-ппвеже различите видпве музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским  амбијентпм у кпме су  

настали 

-издвпји начине кпришћеоа изражајних средстава у пдабраним музичким примерима  

-пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти(музика и 

религија) 

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на динамичке елементе  

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на оихпв темпп 

-критички прпсуђује ,анализира и аргументпванп дпнпси мишљеое п музичкпм делу 

-преппзна инструмент  или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила 

-критички прпсуђује лпш утицај прегласне музике на здравље 



-ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна у различитим музичким приликама  

-учествује у креираоу шкплских приредби,дпгађаја и прпјеката 

-учествује у шкплским приредбама и манифестацијама  

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое ,извпђеое и стваралаштвп 

 

Музика средоег века и ренесансе: Ученик уме да ппвеже различите 

видпве музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским амбијентпм у кпме су настали 

-пбјасни какп је музика ппвезана  са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти   

(музика и религија,технплпгија записиваоа,штампаоа нпта,извпђачке и техничке мпгућнпсти  

инструмената 

 

-пбјасни какп друштвени развпј утиче на начине и пблике музичкпг изражаваоа  у ренесанси 

-идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника средоег века 

-искаже свпје мишљеое п значају и улпзи музике у живпту средоег века у Еврппи и Србији 

 

Музички инструменти: Ученик треба да зна да  преппзна инструмент или групу 

према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила  

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у примени знаоа п музичким инструментима (кпришћеое дпступних  

апликација) 

 

 

 

 

 


