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ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Име и презиме:

Наставни предмет: Музичка култура Разред и одељење:

Редни број часа: 18 Датум:

Назив наставне теме: Музички инструменти, Слушање музике

Назив наставне јединице: Дрвени дувачки инструменти, флаута, пиколо, кларинет, бас-
кларинет, саксофон

Тип наставног часа: обрада

Циљеви часа:

– дефинисање основних карактеристика дрвених дувачких 
инструмената и њихових особености;
– препознавање дрвених дувачких инструмената по изгледу;
– уочавање, разликовање и звучно препознавање дрвених дувачких 
инструмената;
– развијање и богаћење слушне перцепције.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– класификује инструменте по начину настанка звука;
– наведе основне карактеристике дрвених дувачких инструмената;
– наведе основне карактеристике флауте, пикола, кларинета, бас-
кларинета и саксофона;
– искористи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 
инструментима (коришћење доступних апликација).

Кључни појмови: Флаута, пиколо флаута, кларинет, бас-кларинет, саксофон

Међупредметне 
корелације:

– Физика: звук
– Техника и технологија: конструкција
– Ликовна култура: цртеж
– Информатика: интернет

Опште међупредметне 
компетенције:

Компетенција за учење:
– користи претходна знања као подршку у учењу нових садржаја.
Комуникација:
– на одговарајући начин користи језик специфичне области;
– изражава своје ставове и мишљења. 
Естетичка компетенција:
– свестан је међусобних утицаја културе, науке, уметности и 
технологије.

Наставне методе: монолошка, дијалошка, слушање музике

Облици рада: фронтални, индивидуални, демонстративни

Наставна средства:
– „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Вулкан 
знање
– дигитални уџбеник „Музичка култура 8”, Вулкан знање
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Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

Наставник/-ца покреће разговор о групама музичких 
инструмената:

„Како делимо музичке инструменте? Које групе 
постоје? Које групе смо учили у претходним 
разредима? Како се добија звук на њима? Која група 
нам је још остала да научимо, која нам је група данас 
тема?”

Дискутују са наставником/-цом, одговарају 
на питања.

Наставник/-ца пушта Бахов „Бадинери”. Записује на 
табли назив композиције и аутора. Следе питања:

„Знате ли који инструмент свира ову композицију? 
Да ли вам је позната од раније? Какав је 
карактер композиције? Да ли знате неке дувачке 
инструменте?”

Слушају композицију, преписују запис са 
табле, усмено одговарају на питања.

Главни део

На табли пише назив наставне јединице – Дрвени 
дувачки инструменти. Објашњава на који начин се деле 
дувачки инструменти, као и зашто су дрвени дувачки 
добили баш тај назив.

Преписују запис с табле, слушају 
наставника/-цу и постављају питања 
уколико им нешто није јасно.
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СЛУШАМО

Упознај дрвене дувачке инструменте.

Породица основних дрвених 
дувачких инструмената:
фагот, флаута, саксофон,

кларинет и обоа

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Kључни појмови

  дрвени дувачки 
инструменти

флаута

пиколо

обоа

енглески рог

фагот

контрафагот 

кларинет

бас-кларинет

 саксофон

Дрвеним дувачким инструментима припадају флаута, 
обоа, кларинет, фагот и саксофон, као и њихове мање или 
веће варијанте: пиколо, енглески рог, бас-кларинет, контра-
фагот, разни облици саксофона.

Иако сам назив упућује да су израђени од дрвета, то није 
у потпуности тачно. Већина ових инструмената се у про-
шлости израђивала од дрвета, али данас се праве од мета-
ла (флаута и саксофон) или комбиновањем дрвета и метала 
(обоа, кларинет и фагот). Сви имају сличан облик издужене 
цеви. Флаута се држи хоризонтално окренута на десну стра-
ну, а обоа, кларинет, фагот и саксофон се држе у вертикал-
ном положају. 

 Начин добијања тона

Заједничко за све дрвене дувачке инструменте јесте начин 
добијања звука. Ваздух се из плућа свирача директно удува-
ва у цев, у којој треперењем, вибрирањем ваздушног стуба 
настаје тон. На цеви се налазе рупице, које су се некада за-
тварале прстима, а данас постоје клапне којима се покла-
пају. Отварањем и затварањем клапни мења се дужина ва-
здушног стуба у цеви инструмента – када је дужи ваздушни 

Дигитални уџбеник

Аудио-записи:
• Артуро Маркес, „Игра бр. 2”
• Клод Дебиси, „Сиринкс”
• Клод Дебиси, „Прелид за 

поподне једног фауна”
• В. А. Моцарт, Концерт за 

кларинет
• Астор Пијацола, Етида бр. 3
• Група „Квин”, „Боемска 

рапсодија”

Музички инструменти:
• Флаута
• Кларинет
• Бас-кларинет
• Сопран саксофон
• Алт-саксофон

3Д модели:
• „Дрвени дувачки инструменти”
• „Панова фрула”

131

107.
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Артуро Маркес, Игра број 2

  Дрвени дувачки инструменти 
у симфониј ском оркестру

стуб, тонови су дубљи, а када је краћи, тонови су виши. Када 
су затворене све рупице, дужина ваздушног стуба је највећа 
и тада се производи најдубљи тон на инструменту. С друге 
стране, отварањем рупица, ваздушни стуб се скраћује и тон 
постаје све виши, а највиши тон се чује када су све рупице 
на инструменту отворене. Међутим, различитим техникама 
дувања ваздуха могуће је добити и много више тонове.

Положај усана приликом дувања разликује се на флаути од 
осталих дрвених дувачких инструмената. Флаута има усник 
преко кога се ваздух предувава, а остали инструменти имају 
језичак од трске који се држи у устима и преко којег ваздух 
продире у цев. Кларинет и саксофон имају једноструки јези-
чак од трске, а обоа и фагот двоструки.

Оркестар младих „Симон 
Боливар” из Венецуеле 
прославио се у свету са 
диригентом Густавом Ду-
дамелом, који је и сам запо-
чео каријеру музичара као 
његов члан. Овај оркестар 
имао је снажну социјалну 
и хуманитарну улогу у си-
ромашној Венецуели: мла-
ди из сиромашних слојева 
друштва су свирајући у ор-
кестру стицали музичко и 
опште образовање. 

САЗНАЈ ВИШЕ

Током XVIII века у симфонијама класичара била су по два дрвена дувачка инструмента (по две 
флауте и обое, два кларинета и фагота) и овакав састав оркестра назива се двојни састав.  Током 
XIX века број инструмената у симфонијском оркестру се повећао и настао је оркестар тројног 
састава, што значи да су коришћена по три дрвена дувачка инструмента (две флауте и пиколо 
флаута, две обое и енглески рог, два кларинета и бас-кларинет, два фагота и контрафагот). Кра-
јем XIX и почетком XX века настао је оркестар четворног састава, у коме се користе по четири 
дрвена дувачка инструмента истог типа. С повећањем броја дрвених дувачких инстру мената, 
сразмерно се увећавао број осталих инструмената у оркестру – лимених дувачких инструмената, 
гудачких инструмената и удараљки – па су настајали врло велики оркестри.

САЗНАЈ ВИШЕ

Дрвени дувачки инструменти се срећу у различитим врстама 
оркестара: у дувачком, војном, симфонијском…

Иако су ови инструменти у симфонијском оркестру заступље-
ни у мањем броју од гудачких инструмената, ипак чине његов 
важан део. Боја звука сваког дрвеног дувачког инс трумента 
специфична је и у оркестарској композицији се користи 
само повремено као „зачин”. Солиста дувачког инструмента 
с нестрпљењем ишчекује свој соло на концерту симфонијске 
музике. У моментима када је потребно створити звук велике 
јачине, дрвени дувачки инструменти наступају заједно са 
осталим инструментима оркестра – тути (што на италијан-
ском значи сви).

Двоструки језичак фагота
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Наставник/-ца пушта са пратећег диска уз уџбеник 
или из дигиталног уџбеника Дебисијеву 

композицију „Прелид за поподне једног фауна”. 
Записује на табли назив композиције и аутора. 
Ученицима пре слушања сугерише на шта да обрате 
пажњу: 

„Који инструмент свира? Како бисте описали боју 
овог инструмента? Шта би се могло у природи 
дочарати овим инструментом?”

Након слушања показује слику дувачких инструмената 
и позива ученике да покажу инструмент који свира 
слушану композицију.
Износи о флаути занимљиве чињенице, описује начин 
добијања тона, помиње и мању верзију флауте, пиколо 
флауту, објашњавајући да у читавом оркестру има 
највиши тон јер је најмања. 

Слушају композицију, преписују са табле, 
усмено одговарају на питања, показују 
флауту на слици.

Наставник/-ца пушта са пратећег диска уз уџбеник 
или из дигиталног уџбеника Моцартов Концерт за 

кларинет, уз претходно задата упутства:
„Ко започиње концерт? Које дувачке инструменте 
препознајете у овом звучном примеру? Какав 
утисак на вас оставља карактер ове композиције? 
Шта мислите, како се зове инструмент кога чујемо 
мало касније? Да ли је неко од вас до сада видео 
кларинет?”

Након слушања показује слику дувачких инструмената 
и позива ученике да покажу инструмент који свира 
слушану композицију.
Записује на табли назив композиције и аутора. Следи 
прича о кларинету, начину добијања тона, подврстама, 
механизму, деловима, начину држања, врстама музике 
у којој га можемо чути. Помиње и звучно дубљу и 
физички већу варијанту – бас-кларинет. Показује бас-
кларинет на слици. 

Слушају композицију, преписују са табле, 
усмено одговарају на питања, показују 
кларинет на слици, слушају предавање и 
постављају питања уколико им нешто није 
јасно.

Пушта са пратећег диска уз уџбеник или из 
дигиталног уџбеника „Боемску рапсодију” групе 

„Квин”, коју изводи ансамбл саксофона. Показује слику 
дувачких инструмената и позива ученике да се јаве и 
покажу који инструмент су управо слушали. Записује на 
табли назив композиције и извођача. Презентује причу 
о инструменту саксофон, сличност са кларинетом 
(механизам), разлог зашто припада и дрвеним и 
лименим дувачким инструментима, творцу 
инструмента, врстама. 

Слушају композицију, преписују запис 
са табле, усмено одговарају на питања, 
показују саксофон на слици, слушају 
предавање и постављају питања уколико 
им нешто није јасно.

Завршни део

Задаје ученицима да нацртају данас научене 
инструменте у свеску. Објашњава да могу и да их 
стилизују на начин на који мисле да их најбоље описује.

Цртају инструменте, стилизују их.

Позива ученике да до следећег часа пронађу на 
интернету још музичких примера за данас научене 
инструменте и запишу их у свеску.

Записују задатак у свеску.



Начин провере остварености исхода

– Праћење активности на часу.
– Праћење залагања и закључивања на часу.
– Праћење рада у завршном делу часа.

Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?

Самопроцена рада ученика

– Да ли сам пажљиво слушао/-ла објашњења наставника/вршњака?
– Да ли сам активно учествовао/-ла у дискусији уз уважавање различитих мишљења?
– Да ли сам јасно и аргументовао износио-/ла своја запажања и утиске?
– Да ли својим речима могу да објасним поделу дувачких инструмената?
– Да ли могу да објасним утицај звука музичког инструмента на описивање неке појаве или звукова из 
природе? 
– Да ли могу да наведем карактеристике дрвених дувачких инструмената?
– Да ли могу да утврдим сличности и разлике између флауте и пиколо флауте?
– Да ли могу да утврдим сличности и разлике између кларинета и бас-кларинета?
– Да ли могу да утврдим сличности и разлике између кларинета и саксофона?
– Да ли могу самостално да наведем звучне примере за дувачке инструменте?
– Да ли умем да одвојим битно од небитног, релевантно од ирелевантног и да направим сажетак 
лекције?
– Шта ми је остало нејасно?
– На које све начине могу да отклоним нејасноће?

Додатна запажања о часу

Изглед табле
Дрвени дувачки инструменти

Јохан Себастијан Бах, „Бадинери” флаута, пиколо флаута
В. А. Моцарт, Концерт за кларинет кларинет, бас-кларинет
„Квин”, „Боемска рапсодија” саксофон
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