
Музичка школа
,,Стеван Мокрањац,,

КРАЉЕВО



ШКОЛОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6 ГОДИНА
је за следеће инструменте:

▪ клавир

▪ гитара

▪ хармоника

▪ виолина

▪ виола

▪ виолончело

▪ флаута

За полазнике који у тренутку уписа имају 8 
или 9 година,    односно
за ученике основне школе, који ове школске
2021/22 године
полазе у 2. и 3. разред.

Поред инструмента учи се солфеђо у истом
трајању, а у каснијим разредима камерна
музика, хор, оркестар и теорија музике.



ШКОЛОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6 ГОДИНА
је за следеће инструменте:

▪ кларинет

▪ саксофон

▪ труба

▪ хорна

▪ тромбон

За полазнике који у тренутку уписа имају 8, 9 или
10 година, односно за ученике основне школе, који
ове школске 2021/22 године
полазе у 2. 3. и 4. разред.
Поред инструмента учи се солфеђо у истом трајању, 
а у каснијим разредима је камерна музика, оркестар

и теорија музике.
У први разред музичке школе може да се упише
ученик старији него што је прописано уколико на

пријемном испиту испољи изузетне музичке
способности.



Кратак опис наставе теоретских предмета

СОЛФЕЂО и ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

На часу солфеђа ученици уче да читају, пишу и схватају музичко
писмо, повезују слике са звуком,  стичу знања и вештине путем
вежби за мелодику, ритам и диктате.
Настава се одвија у групама. 

Код ученика се кроз музичко описмењавање и слушање музике
развија музикалност, интерес и љубав према музици и уметност
уопште.  Ученици упознају музичку литературу и основе музичких
стилова.

На часу теорије музике се обједињују сви музички појмови и
изрази и повезују се са солфеђом и наставом инструмента, тј. 
певања.  

Солфеђо се учи од 4 - 6 година, а теорија музике 1 годину.



КЛАВИР

Клавир је инструмент са диркама код
којег се тон производи ударом чекића
о металну жицу.  Чекић је прекривен
меким материјалом -филцем.

Музика за клавир најчешће се пише у
два линијска система. 

Десна рука изводи углавном ноте писане
у виолинском кључу док лева рука
изводи ноте записане у бас-кључу. 

Извођач чији је инструмент клавир зове
се пијаниста.



ГИТАРА

Гитара је жичани инструмент. 
Најчешће има 6 жица.
Звук се постиже окидањем жица
прстима или трзалицом.

Гитара може бити:
• Класична гитара
• Акустична гитара
• Електрична гитара

Свака гитара има следеће делове:



ХАРМОНИКА

Хармоника је музички инструмент са
клавијатуром или дугмадима.
Музичар на хармоници зове се
хармоникаш. Он рукама шири и
скупља мех а у исто време прстима
притиска на дирке или дугмиће.
Тело хармонике се састоји из
две дрвене кутије повезане мехом.



ВИОЛИНА

Виолина је жичани гудачки инструмент
који има четири жице. 
Састоји се из два основна дела: 

виолине и гудала. 
Виолина се састоји из кутије (резонатора), 

која појачава звук жица.

Основни делови гудала су: штап и струне -
направљене од прерађених коњских длака
Виолина је најмањи инструмент у породици
гудачких инструмената.



Виола је инструмент
сличан виолини, само
нешто већи. 
Мање је виртуозан
инструмент, а тон
одликују тамније боје
од виолине.
Виола је претежно
оркестарски и камерни
инструмент.

ВИОЛА



ВИОЛОНЧЕЛО

Гудачки инструмент приближно двапут
већи од виолине, другачије се и држи
при свирању- међу ногама, ослоњено
на колена, а посебном ножицом на под. 
Има четири жице.
Ово је инструмент
дубоког, басовског регистра.
Дугачке и дебље жице, и
велики резонатор, чине звук виолончела
пуним и богатим, може бити и веома
продоран и раскошно распеван. Уз
основни, мужеван карактер њему је
доступан и знатан виртуозитет, који не
заостаје за виолинским.

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


Флаута је дрвени дувачки инструмент средњег и
високог регистра. Звук производи дејством ваздушног језичка. 
Постоје:
• блок-флаута
• савремена попречна флаута и
• пиколо флаута.
На попречним флаутама, улазни отвор је на бочној страни и у
њега се да би се тон образовао дува искоса. 
Ово је један од најпокретњивијих и највиртуознијих
инструмената.  Флаута је изражајан инструмент, благог и светлог
звука.
Иако припада групи дрвених дувачких инструмената, флаута се
израђује од метала. 

ФЛАУТА



ШКОЛОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД 4 ГОДИНЕ
је за следеће инструменте:

▪ контрабас

▪ кларинет

▪ саксофон

▪ труба

▪ хорна

▪ тромбон

▪ фрула

▪ гусле

За полазнике који у тренутку уписа имају 9 или 10 
година,        односно
за ученике основне школе, који ове школске
2021/22 године
полазе у 2. 3. и 4. разред.

Поред инструмента учи се солфеђо у истом
трајању, а у каснијим разредима је камерна музика, 

оркестар и теорија музике.
У први разред музичке школе може да се упише
ученик старији него што је прописано уколико на

пријемном испиту испољи изузетне музичке
способности.



КОНТРАБАС

Контрабас је највећи и по
регистру најдубљи гудачки
инструмент са четири жице.
Гудало за контрабас је најкраће
и најтеже, у односу на остала. 
Свира се стојећи или седећи на
високој столици. Два су се
облика контрабаса задржала до
данас: немачки и италијански. 
Разликују се и начини држања
гудала-шаком одоздо и шаком
одозго, попут оног на виолини
или виолончелу. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


КЛАРИНЕТ

Кларинет је дрвени дувачки
инструмент са језичком од трске. 
Почетни део му је усник, кљунастог облика, 
цев има четири дела, који се увлаче један у
други, а завршни - корпус је левкаст. На цеви
се налази велики број рупица, од којих се
један део покрива јагодицама прстију, а
остали поклопцима - клапнама. 
Механизам савременог кларинета је веома
усавршен, као и извођачка техника, тако да он
спада међу највиртуозније инструменте.
Посебна одлика кларинета је широк распон
гласноће – од скоро једва чујног звука до
врло продорног, нарочито у високим
тоновима.



Саксофон је дрвени дувачки инструмент, као
и флаута, направљен је од метала, но по
техници и грађи припада дрвеним дувачима. 
Назван је по свом изумитељу Адолфу Саксу. 
Саксофон је комбинација дотадашњих
инструмената:
има усник као кларинет – са простим
тршчаним језичком, механизам и прстна
техника су му најсличнији обои, а звук фаготу.

САКСОФОН

Саксофон се гради у читавом низу регистара, од најдубље до
највише звучности. Неки имају праву цев, па личе на кларинет, а
осталима је цев карактеристично савијена у почетку и завршетку, 
са издуженим левком подигнутим увис.



Труба је највиши лимени дувачки инструмент, од давнина
кориштен за војничке сигнале и свечане фанфаре. 
Труба је изражајни мелодијски инструмент, а захваљујући
усавршеном механизму вентила и у извођачкој техници достиже
завидан виртуозитет, која се посебно истиче у џез-музици. 

Инструменти типа трубе дуго су могли да изводе тонове само
једног аликвотног низа (тзв. природна труба), па су грађене у различитим
варијантама и величинама. Тек изум и примена вентилног механизма, 
почетком 19. века, омогућила је слободно и лако извођење свих тонова и
унапредила извођачку технику и могућности трубе.

ТРУБА



ХОРНА

Хорна је лимени дувачки инструмент
средњег и дубоког регистра, познат још и
као рог. Цев јој је савијена у кружну
основу, унутар које је сплет допунских
цеви са вентилима. Из
те основе на једном крају издваја почетни
део цеви са (левкастим) усником, а на
другом завршни, у виду врло проширеног
левка.
Укупна дужина цеви код неких типова
премашује 5 метара. Сразмерно широка
цев, нарочито у завршном делу, као и
дубок наусник утичу на одлике звука
хорне, који је пун и масиван, али заобљен
и врло мек.

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8)


ТРОМБОН

Тромбон - код нас још познат и под немачким
именом позауна, је лимени дувачки инструмент, средњег и
дубоког регистра, по звуку најсроднији труби. Због сразмерно
узане цеви и чашичастог усника тај је звук масиван, 
продоран и блистав, један од најмоћнијих у оркестру, премда
може да буде и заобљен и мелодијски изражајан. 
Основни тип овог инструмента има нарочиту грађу цеви са
тзв. повлачком, покретним, клизајућим делом,
чијим се извлачењем укупна дужина повећава
и добијају се дубљи тонови, а увлачењем
смањује и тонска основа повишава. Породицу тромбона су

сачињавају три члана:
алт-тромбон , тенор-
тромбон и бас-тромбон

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8)


ФРУЛА

Фрула је дувачки инструмент који се прави од
једног комада дрвета: углавном шљиве, трске, зове и
слично. То је једноставни народни инструмент
облика цилиндрa, сличан уздужној флаути. Сматра се
да је фрула најстарији и најбројнији инструмент на
свету. 
Инструменти слични фрули били су познати још
најстаријим народима. Свака трска и стара шупља
кост могла је послужити за прављење овог
инструмента.
У нашим крајевима на фрули и двојницама свирали
су пастири чувајући своја стада. Фрула се користи и
дан-данас као народни инструмент.

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


ГУСЛЕ

Гусле су балкански народни инструмент музички инструмент са
једном, или евентуално две жице. Најчешће су направљене
од јаворовог дрвета. Као једножичани инструмент, гусле се
срећу у Србији, Црној Гори, Босни… Жице су направљене од
тридесет упредених коњских длака, као и струне гудала. 
Гудало се користи тако што се повлачи по затегнутим жицама, 
производећи оштар и драматичан звук. Гусле спадају у
инструменте за које је потребно велико умеће свирања.

Саме гусле састоје се од музичке кутије која је пресвучена животињском кожом на коју
се надовезује дугачак врат на чијем завршетку је изрезбарена животињска -
најчешће коњска , орао или соко.
При свирању, тело гусала се полаже на колена (у крило).

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE


ШКОЛОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ
ЈЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ВОЛЕ ДА ПЕВАЈУ:

Етно певање Соло певање

За полазнике који у тренутку уписа имају од 13  до 18 година, 
односно за ученике основне школе, који ове школске 2014/15 г. полазе

у 7. и 8. разред основне школе
или полазе у 1. и 2. разред средње школе.

Осим певања ученици уче да свирају клавир у истом трајању и имају
часове солфеђа и музичке теорије.



ТРАДИЦИОНАЛНО НАРОДНО ПЕВАЊЕ

У песмама народних
певача су различити
мотиви, од љубаних јада
и порука до
завичајних чежњи.
Последњих десет година
порасло је велико
интересовање за
традиционалним
певањем. Томе је
допринео Одсек за
српско традиционално
певање и свирање у
М.Ш.”Мокрањац” 
у Краљеву.

Одсек за
традиционално
певање има за циљ
да окупи све оне који
желе да на квалитетан, 
високо професионалан
и креативан начин уче
технике, стилове, 
карактеристике певања
и културе народа које
насељавају Балкан.

Песма је део традиционалне праксе једног народа, 
па поред певања полазници уче о обичајима, обредима, 
веровањима, игри, реквизитима, маскама, ношњи и
многим другим етнолошким, етнокореолошким и етномузиколошким
карактеристикама које су нараздвојне од песме.



СОЛО ПЕВАЊЕ

Људски глас је један од најизузетнијих дарова природе
човеку.
Када је у питању почетак школовања, на одсеку за соло
певање се тражи да - уколико је у питању девојка - има
најмање 16 година, односно 18 - уколико је младић. Разлог за
то је што људски глас сазрева и показује своје праве одлике
тек у наведеном узрасту, па тек тада постаје спреман и за
савладавање техника певања. Потребно је имати и
одговарајуће способности, па на пријемном испиту стручна
комисија код сваког кандидата процењује читав низ
предиспозиција: интонацију, ритам, хармонски слух, музикалност, 
глас, психофизичке способности, комуникативност...).



ОРКЕСТАР

▪ Последњих година веома активан у граду, Србији и
иностранству је оркестар музичке школе. Наши ученици
имају прилику да током другог циклуса школовања искусе
заједничко музицирање, које доноси изузетно дружење, 
сарадњу, а често гостује у суседним градовима, са којима
има сарадњу кроз Регионални оркестар. Такође, негује се и
сарадња са школама из Немачке и Француске, кроз
гостовања и заједничке музичке пројекте.

▪ У Школи постоји дувачки, гудачки, оркестар хармоника, џез и
симфонијски оркестар.



Захваљујемо на посети
и желимо да нам дођете као ученици ове школе.

У току је подношење пријава за упис
у 1. разред основне музичке школе.

Пријаве и све потребне информације се могу добити у секретаријату
школе, на телефон: 321-872

Онлајн пријава може се извршити путем следећег линка

http://upis.miloye.com/

Термини полагања пријемног испита можете видети на следећем
линку.

https://mokranjac-kraljevo.com/prijemni-ispit-za-i-razred-osnovne-
muzicke-skole-za-skolsku-2021-2022-godinu/


