
 Plan nastave za 5 razred OŠ

Satovi Tema Pojam
1. rujan

2.

3.

4.

Uvodni sat, ponavljanje
slušanje glazbe: walzeri

Glazbeni pojmovi, slušanje 
glazbe: J. Strauss, "Glasovi 
proljeća", pjev "Kriči kriči"

"Tekla voda Karašica"

"Diri, diri tago", mala 
glazbena rečenica, slušanje 
glazbe

Ponavljanje, g-ključ, crtovlje
Tempo, dinamika, (allegro, andante…, f, mf, 
p)

2/4, 3/4, 4/4 mjera, notne vrijednosti

C-dur ljestvica, a-mol, G-ključ

Glazbena rečenica, glazbena perioda

listopad
5.

6.

7.

8.

9.

"U bijelom ruhu"(36 s.), 
"Školsko zvono ", intonacija

"Ćuk sedi,…" pjevanje 
naučenih pjesmica, slušanje

"Ja posijah repu"
slušanje glazbe

"Nevjestica", Slušanje 
glazbe, premjeri

"Šumi kiša"

Narodna glazba drugih nr.: mađarska
Notne vrijednosti: šesnaestinke, osminke, 
četvrtinke, polovinke, cijela nota.

Tempo i dinamika
solmizacija, taktiranje

Glazbena rečenica, perioda dvodijelna 
pjesma.

Narodna glazba drugih nr.: ukrajinska

G -dur, e - mol

F-dur, d-mol, melodija

studeni
10.

11.

12. 

13.

"Padaj s Neba", slušanje

Stare pjesmice, slobodan 
izbor: npr. "Radujte se 
narodi, "U sve vrijeme 
godišta",  

"Bijeli Božić", slušanje

"Dober vam večer …..", 
slušanje

Predtakt, uzmah: ponavljanje, priprava za 
Božić
Ponavljanje: osminke, šesnaestinke

Korona
Dvorane za izvedbe: Crkve, opere, koncertne 
Vokalna i instrumentalna glazba

prosinac
14.

15. 

16.

"Jesenska pjesma", slušanje 
glazbe
Solo pjesma, pjevački 
glasovi, slušanje

"Kuca, kuca pero"

šesnaestinke pauze, 

Vrste pjevačkih glasova (sopran – bas…)

Dvodijelna pjesma
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(Dok mjesec sja)

siječanj

17.

18. 

19.

"Nabrala je jabuke 
petrovke", slušanje glazbe

"Breza", slušanje glazbe

"Gdje je onaj cvijetak žuti", 
slušanje

Punktirani ritam, četvrtinka s točkom. a - mol
Pjevački zborovi, duet do okteta, a cappella
Ponavljanje:
F-dur – d-mol 

G-dur -  e-mol

veljača
20.

21.

22.

23.

"Još Hrvatska ni propala", 
slušanje

"Veselo, veselo", slušanje

"Gori Nebo visoko", slušanje

"Lijepa naša " i ostale 
pjesmice, slušanje

Domoljubna pjesma

Trodijelna pjesma, A-B-A

Trodijelna pjesma A-B-C

 
ožujak

24.

25.

26.

27., 

"Moja diri dika", slušanje

"Kvatro paši", slušanje

"Šćurak…" slušanje 

"Barka je malena"

Narodna glazba.

Istarska ljestvica. Narodni instrumenti: sopile.

travanj
28.

29.

30. 

svibanj
31.

"Liko moja, tamburice …"

Ponavljanje, intonacija, 
ispitivanje
"Dobro jutro evo 
zelenjaka…"

"Tu za repu", slušanje
Pjevanje, slušanje

Narodni instrumenti: tambura.

32.

33.

Instrumenti gudaća glazbala

Ispitivanje, pjevanje, slušanje

Izvođači, gudači
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34. 
Ispitivanje, intonacija, 
pjevanje naučenih pjesmica 

35. .
 lipanj

36.

37. 

(Zaključivanje ocjena) 
Vivaldi, "Godišnja doba"

Pjevanje, slušanje

(…..)

Ponavljanje, zaključivanje ocjena


