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MZO (2019) Kurikulum za nastavni predmet 

glazbene kulture za osnovne škole i glazbene 

umjetnosti za gimnazije 

 ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI UČENJA I 
POUČAVANJA

 „– razviti kulturno razumijevanje i interkulturalne kompetencije 
putem izgrađivanja odnosa prema vlastitoj i otvorenog pristupa 
prema drugim glazbenim kulturama.“ (MZO, 2019, 2)

 Aktivnosti u nastavi glazbe

 „Pri aktivnom, analitički usmjerenom i višekratnom slušanju 
glazbe, glazbeno je djelo sredstvo upoznavanja: …  – obilježja 
glazbenih djela visoke kulture te različitih i raznovrsnih tradicijskih 
kultura i supkultura.“ (MZO, 2019, 39)

 „Prilikom odabira pjesama potrebno je voditi računa o: … -
interkulturalnom načelu prema kojem će učenici upoznati pjesme 
različitih kultura, na različitim jezicima i narječjima, uz 
odgovarajući etnomuzikološki pristup koji treba imati u vidu i pri 
upoznavanju hrvatskih tradicijskih pjesama.“ (MZO, 2019, 35)



 ISHODI – sadržaj ishoda

 Osnovna škola

 4. razred - tradicijska se glazba upoznaje prema načelu 

zavičajnosti

 5. razred - tradicijska glazba preostalih regija Hrvatske

 6. razred - tradicijska glazba preostalih regija Hrvatske, 

uključujući i glazbu najmanje jedne manjinske kulture

 7. razred - upoznati najmanje dva područja europske tradicijske 

glazbe

 8. razred - upoznati tradicijsku glazbu  najmanje dva 

područja/kontinenta geografski udaljenijih naroda/kultura 

(Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Afrika, Australija, Azija)

 Gimnazija

 tradicijska glazba (hrvatska tradicijska glazba i glazbe svijeta)

 tradicijska glazba iz različitih regija Hrvatske, Europe i ostalih 

kontinenata



PORTUGAL



Što znate o Portugalu?

Povijest?

Glazba?

Gastronomija, sport?

Nešto drugo?



U 12. st. postao 
kraljevina

15. i 16. st. 
Fernando Magellan, 
Bartholomeu Diaz, 
Vasco da Gama

1755. veliki potres u 
Lisabonu

Bliske veze s 
Brazilom

Više od 10 milijuna 
stanovnika 



Fado – najpoznatija vrsta glazbe

Fado datira iz 16. st., ali je postao 
popularan tek u 19. st.

Dvije različite tradicije (fado lisbon i 
fado coimbra)

Lisabonski fado (navodno je 
proizašao iz brazilske modinhe i 
lundua koji su se europeizirali pod 
utjecajem bel canta)

Kontrastni molski i durski dijelovi



Amália Rodrigues: Casa da 

Mariquinhas



Adriano Correia de Oliveira: Fado 

da Mentira



Coimbranski fado –

korijeni u 

trubadurskoj glazbi 

(izvodili su ga 

amateri – najviše 

studenti s 

tamošnjeg 

poznatog 

sveučilišta) 



Portugalska viola Španjolska gitara

GLAZBALA



ŠPANJOLSKA

Povijest?

Glazba?

Književnost, slikarstvo, film?

Gastronomija, moda, sport?



I. Albéniz: Asturias



Naseljena još u 

paleolitiku 

(Altamira)

Iberi, Kelti, 

Feničani, Grci

Mauri (Arapi) oko 

700 godina

Protjerani krajem 

15. stoljeća



El Greco, Diego 

Velázquez, 

Francisco Goya, 

Salvador Dalí, 

Pablo Picasso

Isaac Albéniz, 

Manuel de Falla, 

Enrique Granados, 

Joaquin Rodrigo



F. Tárrega: Recuerdos de la Alhambra



Andaluzijska glazba – zauzima 

središnje mjesto u španjolskoj kulturi



Flamenco – najpoznatija vrsta glazbe



Pod utjecajem arapske, romske, 

židovske, afričke i europske glazbe



• 15. stoljeće – dolazak romskih plemena

• težak nomadski život

• osjećaj za ritam i melodiju

• prihvaćanje zatečenih kultura i unošenje 

vlastitog, originalnog izričaja

• postaje popularan u 19. st. kada se 

izvodio u cafe cantatas i to prije svega 

kao cante jondo (pjevani flamenco)

• početkom 20. st. dobiva pratnju (gitara)



flamenco

cante

(pjevanje)

toque

(sviranje)

baile

(ples)



U drugoj polovici 20. st. nastaje i 

instrumentalni oblik (najzaslužniji je 

Paco de Lucia)



Flamenco sadrži 

brojne plesove 

(soleares, 

bulerias, tientos, 

tangos…) iz 

različitih dijelova 

Andaluzije 





GLAZBALA



UMJESTO ZAKLJUČKA

Osim pjevanjem i slušanjem kako bi 

se, prema vašem mišljenju, mogli 

realizirati sadržaji glazba svijeta u 

nastavi Glazbene kulture/Glazbene 

umjetnosti?

Imate li pitanja vezanih uz temu?



Obrigado pela vossa 

atenção!

Gracias por su atencion!

https://www.youtube.com/watch?v=9cadbYIzhqQ

https://www.youtube.com/watch?v=9cadbYIzhqQ

