
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

8. разред 

УМЕТНОСТ 

 
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик 

развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко 
мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за 

истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос 
према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред: Осми  

Годишњи фонд часова: 36 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће 

бити у стању да 

ТЕМЕ и кључни 

појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

– образложи значај 
традиционалне визуелне 

уметности за идентитет народа и 

појединца; 

– повеже карактеристичан 

артефакт са континентом и 

културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са 
препознатљивим елементима 

одабране културе; 

– опише одабрани продукт 
визуелних уметности и процес 

његове израде; 

– пореди основне одлике 
традиционалне визуелне 

уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу 

културног наслеђа; 

– објасни главне карактеристике 

традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и 

њихов међусобни утицај; 

ТРАДИЦИОНАЛНА 
ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност 

народа Аустралије и 
Новог Зеланда 

(сликарство 

аустралијских 
Абориџина, 

традиционална 

тетоважа Маора) 

Уметност америчких 

народа (тотеми, 
керамика, ћилими, 

корпе) 

Култура древне Индије, 
Кине и Јапана (градови, 

храмови, одећа, писмо) 

Уметност народа 
Африке (маске и 

штитови) 

Словенска традиција 

(митологија, симболика 

и орнаментика) 



Одговорно учешће у 
демократском 

друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

– прикаже елементе прожимања 

традиционалне музике 
различитих народа на простору 

Балкана на музичким примерима; 

– презентује традиционалну 
музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и 

Србије; 

– прикаже начине очувања 

музичког културног наслеђа; 

– објасни како савремене 
технологије утичу на развој 

музике; 

– презентује начине промоције 

музичких дела и догађаја; 

– прикаже примену музике у 

другим уметностима; 

– истражи и објасни шта је 

музичка критика и која је њена 

улога; 

– аргументовано искаже утисак о 

слушаним делима. 

– комуницира учтиво, јасно и 
аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у 

сарадњи са другима, релевантне 
податке и информације користећи 

савремену технологију; 

– учествује активно, према 

сопственим способностима и 
интересовањима, у 

истраживачком и радионичком 

раду. 

ТРАДИЦИОНАЛНА 
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

БАЛКАНА И СРБИЈЕ 
Културно наслеђе 

(значај и улога) 

Традиционална музичка 
уметност Балкана 

(основне 
карактеристике у 

односу на ентитет и 
међусобни утицаји, 

сличности и разлике) 

Традиционална музика 

Србије (певање, 
свирање, обичаји, 

обреди, ношња, кола...) 

Начини очувања 

културног наслеђа 

 

 
МОДЕРНО ДОБА И 

МУЗИКА 
Савремене технологије 

и музика. 

Маркетинг у музици. 
Примењена музичка 

уметност. 

Музичка критика и 

интервју. 

 


