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ŠTO JE INTERDISCIPLINARNOST, DISCIPLINA I

KORELACIJA?

 interdisciplinarnost (lat.)

 proučavanje koje se oslanja na više različitih disciplina

 disciplina (lat.)

 dio područja, tj. polje ili grana znanosti/umjetnosti

 discipline se klasificiraju prema područjima (prirodne znanosti, 

tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene 

znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, interdisciplinarna područja 

znanosti, interdisciplinarna područja umjetnosti)

 korelacija (lat.)

 suodnos, međuzavisnost, uzajamna zavisnost

 u pedagoškoj literaturi pojam koji se često koristi za 

međupredmetno i predmetno povezivanje



DISCIPLINA = NASTAVNI PREDMET

 nastavni predmeti

 znanstvene ili umjetničke 

discipline prilagođene 

školskoj nastavi

 predmeti sa sadržajem 

samo jedne odgovarajuće 

znanosti/umjetnosti

 matematika, fizika, 

povijest, glazbena 

kultura/umjetnost…

 predmeti koji imaju 

interdisciplinarni karakter pa 

se sadržaj uzima iz više 

disciplina

 npr. priroda i društvo u 

osnovnoj školi, …



INTERDISCIPLINARNA NASTAVA

 nema jedinstvenog tumačenja interdisciplinarne 

nastave, odnosno interdisciplinarnog učenja i 

poučavanja

 različiti nazivi:

 interdisciplinarna nastava

 integrirana nastava

 integrirani kurikulum

 tematska nastava

 sinergistička nastava

 …

 interdisciplinarna nastava

 nastava u kojoj se povezuju sadržaji različitih predmeta 

na osnovu zajedničkog sadržaja (teme) proučavanja



 Jensen (2003)

 interdisciplinarno učenje 

je proces sličan načinu na 

koji ljudski mozak prirodno 

uči

 naš je mozak stvoren za 

takvo učenje

 iz više izvora, po redu ili 

izvan reda, na mnogo 

razina, s puno 

učitelja/nastavnika i iz 

mnogo kutova



KARAKTERISTIKE INTERDISCIPLINARNE NASTAVE

karakteristike interdisciplinarne nastave s obzirom na 
organiziranje nastave:

• može se provoditi kroz dva ili više predmeta

• izvodi ju jedan, dva ili više učitelja/nastavnika

• u njoj mogu sudjelovati jedan, dva ili više razrednih odjela

• može se provoditi u školi ili izvan nje



INTERDISCIPLINARNA NASTAVA I RAZLIČITI OBLICI

NASTAVE

 Timska nastava

 Izvanučionička nastava

 Projektna nastava



TIMSKA NASTAVA

 sudjelovanjem dva ili 

više učitelja/nastavnika 

ostvaruje se tzv. timska 

nastava

 u timskoj nastavi 

trebaju se izmjenjivati 

razni oblici rada

 trajanje nastavnih 

aktivnosti nije 

ograničeno na jedan 

školski sat



IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 izvanučionička nastava

 oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih 

sadržaja izvan školske ustanove

 vrste izvanučioničke nastave 

 školski izleti

 školske ekskurzije

 terenska nastava i škola u prirodi

 druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

 škola plivanja, posjet ili sudjelovanje u kulturnim i 

sportskim manifestacijama i događajima, koncerti, 

kazališne predstave, …



PROJEKTNA NASTAVA

 projektna nastava

 podrazumijeva uključivanje 

učenika u različite tematske 

projekte

 projekti mogu trajati jedan 

školski dan ili čitavu 

školsku godinu ovisno o 

planiranju jednog ili više 

učitelja/nastavnika



REALIZIRANJE INTERDISCIPLINARNE NASTAVE S

OBZIROM NA RAZREDNU I PREDMETNU NASTAVU

 Predmetna nastava

 realizacija je složenija

 dogovor dva ili više 

predmetna 

učitelja/nastavnika o 

temi

 osmišljavanje 

aktivnosti sata, tijeka 

sata, tj. redoslijeda 

izmjenjivanja 

aktivnosti

 dogovor termina 

realizacije

 Razredna nastava

 realizacija je 

jednostavnija

 učitelji primarnoga 

obrazovanja izvode 

nastavu svih 

obveznih predmeta te 

mogu samostalno 

povezivati sadržaje 

različitih predmeta



ORGANIZIRANJE INTERDISCIPLINARNE

NASTAVE OVISI I O:

afinitetu predmetnih učitelja/nastavnika i učenika 

dobi učenika

predznanju učenika o odabranoj temi

dubini, tj. širini do koje se želi ići s obzirom na temu



KURIKULUM GK/GU (2019) I INTERDISCIPLINARNO

POVEZIVANJE

 nastava Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti je:

 integrativna – domene i odgojno-obrazovni ishodi 

predmeta međusobno su povezani i nadopunjuju se

 interdisciplinarna – postoji čvrsta povezanost s ostalim 

poljima umjetničkoga područja te su moguće i poželjne 

brojne korelacije s ostalim predmetima, područjima i 

međupredmetnim temama





SŠ GU C.1-2./4.5. UČENIK POVEZUJE GLAZBENU

UMJETNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA (KURIKULUM, 2019)
 Preporuka za ostvarenje ishoda:

 učenik umjetnosti pristupa interdisciplinarno, analizirajući i uspoređujući sredstva, simbole, tehnike 

i postupke umjetničkog izraza u glazbi i ostalim umjetnostima

 ovaj ishod moguće je ostvariti integrativno s Likovnom umjetnosti i Hrvatskim jezikom.

 Neki od primjera povezivanja:

 Likovna umjetnost / Povijest – usporedba: uloga obreda nekada i danas (religije svijeta)

 Likovna umjetnost – arhitektonska usporedba / uloga: grčko kazalište i današnje kazalište, 

srednji vijek – arhitektura: romanika i gotika (usporedba), renesansa – arhitektura, slikarstvo, 

kiparstvo (Leonardo da Vinci, građevine u Firenci, građevine u Hrvatskoj, renesansa u 

Dubrovniku); barok: arhitektura, slikarstvo (iluzionističko prikazivanje perspektive i prostora), 

kiparstvo (usporedba: barokne građevine u Europi i Hrvatskoj); rokoko: slikarstvo, kiparstvo, 

arhitektura (interijeri); klasicizam: arhitektura (jasnoća i jednostavnost, antički uzori), primjeri u 

Europi i Hrvatskoj (Dubrovnik), slikarstvo (ravnoteža i jasnoća strukture); romantizam, realizam (F. 

Goya, J. L. T. Géricault), impresionizam (C. Monet, É. Manet, C. Pissaro, E. Degas, P. A. Renoir); 

20. stoljeće: ekspresionizam (E. Munch, V. van Gogh, P. Gaugin, H. de Toulouse-Lautrec), 

kubizam, futurizam/nadrealizam, pop-art, konceptualizam, minimalizam, hiperrealizam

 Književnost/Povijest: tragedija (Eshil, Euripid, Sofoklo), am�teatar, mitologija (usporedba: grčka, 

rimska, germanska), srednjovjekovna književnost i jezik (glagoljaši, viteška poezija, zbirka 

Carmina Burana); renesansa: W. Shakespeare, i hrvatski renesansni književnici po izboru (M. 

Marulić, M. Držić, Š. Menčetić, H. Lucić, P. Hektorović, P. Zoranić); barok: I. Gundulić, klasicizam: 

P. Corneille, J. Racine, Molière; drama (prolog-zaplet-rasplet), talijanska commedia dell arte; 

romantizam: F. Schiller, J. W. Goethe, A. Dumas, V. Hugo, (realizam i naturalizam), germanska 

mitologija, narodne bajke i priče (braća Grimm, H. Ch. Andresen, Ch. Perrault, I. B. Mažuranić), 

poezija (simbolizam, P. Verlain, A. Rimbaud, S. Mallarmé) i proza u romantizmu, hrvatski narodni 

preporod (budnice i davorije) i predstavnici; 20. stoljeće: ekspresionizam R. M. Rilke, A. B. Šimić; 

kazalište apsurda, književnost krhotina, intermedijalnost

 Povijest: kršćanstvo, glagoljaši, Lutherova reformacija, Napoleon i Francuska revolucija

 Vjeronauk: psalmi, koral, misa, glagoljaši, protestanti, evanđelje, evanđelisti, korizma, Veliki 

tjedan



POVEZIVANJE NASTAVE GLAZBE S 
OSTALIM PREDMETIMA

Povezivanje sadržaja 
na 

horizontalnoj i vertikalnoj
razini 

Horizontalna povezanost 

- povezanost sadržaja različitih 
nastavnih predmeta na nivou 

jednog razreda

Vertikalna povezanost

- povezanost sadržaja u okviru 
jednog nastavnog predmeta, ali 

kroz više razreda 

- povezivanje istih sadržaja koji 
se javljaju u više nastavnih 
predmeta kroz više razreda



VAŽNO! - POVEZIVANJE NASTAVE GLAZBE S

OSTALIM PREDMETIMA

književnost/jezik

povijest

likovna 

kultura
geografija

priroda i 

društvo

 glazba je neprikazivačka, 

autonomna umjetnost

 povezivanje na povijesnoj, 

stilskoj, formalnoj  i  sl. razini nastava 

glazbe

povijest

likovna 

kultura
geografija

priroda i 

društvo



NA ŠTO TREBAMO OBRATITI PAŽNJU PRI

POVEZIVANJU NASTAVE GLAZBE S DRUGIM

PREDMETIMA?

 povezivanje glazbe s drugim sadržajima, tj. s 

drugim predmetima moguće je ako:

1. ne ide na štetu nastave glazbe

2. ne ide na štetu neglazbenih predmeta

 sadržaje i aktivnosti treba realizirati:

 na jednak način kao što bi se ostvarivali i u nastavi svakog 

pojedinog predmeta koji su uključeni u interdisciplinarnu 

nastavu



MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA NASTAVE GLAZBE

S DRUGIM PREDMETIMA

 Hrvatski jezik, tj. književnost

 Strani jezik

 Geografija

 Povijest

 Likovna kultura/umjetnost

 Matematika

 itd.



 Glazbena kultura/umjetnost i 

 Hrvatski jezik i književnost

 upoznati umjetnički pravac/stil cjelovito, tj. s glazbenog i 

književnog aspekta 

 upoznati pjesmu s glazbenog i s jezičnog aspekta

 povezati sadržaje Hrvatskog jezika i nastave glazbe koji se 

odnose na tradicijsko stvaralaštvo

 upoznati korelativno glazbeno-scenske vrste (opera, 

opereta, musical, kantata, oratorij) u kojima je prisutno 

književno djelo

 pratiti usvajanje brojalice pokretom ili sviranjem udaraljki



 Glazbena kultura/umjetnost i

 Strani jezik

 upoznati pjesmu s glazbenog i jezičnog aspekta

 Geografija

 pri upoznavanju nekog kraja/strane države: 

 upoznati glazbeno stvaralaštvo

 upoznati/plesati plesove 

 upoznati život i stvaralaštvo skladatelja s glazbenog i 

geografskog aspekta (gradovi i države u kojima je 

obitavao, koncertirao, …)

 Povijest

 pri upoznavanju neke povijesne epohe:

 upoznati glazbeno stvaralaštvo 

 upoznati/plesati plesove 



 Glazbena kultura/umjetnost i 

 Likovna kultura/umjetnost

 upoznati umjetnički pravac/stil cjelovito, tj. i s likovnog i 

glazbenog aspekta

 prikazati ritam/kontrast u glazbi slikanjem/crtanjem 

 Matematika

 simbolika brojeva i njihova uloga u glazbi

 proučavati notne vrijednosti, tj. koncept podjele nota na 

manje vrijednosti

 Vjeronauk

 upoznati orgulje s glazbenog i liturgijskog aspekata

 i dr.



PRIMJERI IZ PRAKSE

Interdisciplinarno povezivanje nastave Glazbene 

kulture i drugih predmeta

 Mjesto:

 OŠ Franje Krežme u Osijeku 

 Sudionici:

 učiteljice i učenici

 Predmeti:

 Glazbena kultura 

 Hrvatski jezik

 Geografija

 Njemački jezik

 Vjeronauk



Hrvatski jezik i Glazbena kultura

 Razredni odjeli: 5. a i 5. b

 Tema sata: Folklor Podravine i Posavine

 Cilj: povezati sadržaje iz Hrvatskog jezika i 

Glazbene kulture vezane uz folklor Podravine i 

Posavine 

 Organizatori nastave: predmetne učiteljice 

Hrvatskog jezika i Glazbene kulture 

 Trajanje: dva školska sata (90 min.)

 Mjesto izvođenja: učionica Glazbene kulture



Glazbena kultura

SLUŠANJE: „Sako leto ima nekaj novoga”
Zadatak:
Nakon odslušanog primjera imenovati kraj iz 
kojega potječe glazbeni primjer!

Odgovor: PODRAVINA



Glazbena kultura

Slijedilo je učenje po sluhu pjesme „Mila Marice”.





Hrvatski jezik

Učenicima je podijeljen tekst pjesme Mila Marice,
individualno su ga pročitali i napisali temu i vrstu 
lirske narodne pjesme.

U paru su odgovorili na pitanje Što bismo mogli 
ponavljati i utvrđivati na tekstu ove pjesme?

Jezik,  pravopis, izražavanje i stvaranje:
• vrste riječi
• deklinacija imenica i pridjeva
• određeni i neodređeni oblici pridjeva
• pravopisni i rečenični znakovi
• zarez u vokativu
• dijalekti
• govor
• opisivanje…



Učenici su imali zadatak nakon odslušanoga 
primjera odrediti izvođače - glazbalo i naziv plesa.

SLUŠANJE: Stara polka

Odgovor: cimbal i polka

Glazbena kultura



SLUŠANJE: Ples s ropčecom

Nakon odslušanog primjera učenici su odredili izvođače 
– glazbala i upoznali naziv plesa!

Odgovor: guci (violina i tamburaški sastav) i ples s 
ropčecom

Glazbena kultura



Nakon odslušane kompozicije zapisati najmanje pet opisnih 
pridjeva i komparirati ih (ponoviti komparaciju pridjeva).

Hrvatski jezik



Hrvatski jezik

Individualno oponašati zvuk navedenih glazbala 
(ponoviti onomatopeju i njenu ulogu u tekstu.)

VIOLINA 
 

BUBANJ 
 

TAMBURICA 
 

UDARALJKE 
 

GUSLE 
 

FRULA 



SLUŠANJE: Kozatuš
Nakon odslušanog primjera učenici su prepoznali glazbalo i upoznali 
naziv plesa!

Odgovor: dvojnice i kozatuš

Glazbena kultura



Na osnovu fotografije opisali smo podravsku nošnju.

Usmeno i… …pisano.



Odgovor: POSAVINA

Glazbena kultura

Slušanje: „Repa”
Nakon odslušanog primjera učenici su imenovali kraj iz kojega 
potječe glazbeni primjer!



Otpjevali smo pjesmu
„Ja posijah repu”

Glazbena kultura



Hrvatski jezik

• učenicima je podijeljen tekst pjesme „Ja posijah repu”

• napisali su temu, vrstu, ritam, ulogu ponavljanja u pjesmi

• u prvoj kitici prepoznali su vrste riječi



Ja posijah repu
(narodna iz Posavine)
Ja posijah repu, repu,

žena veli mak.
Hej, haj, ženo moja, 
neka bude volja tvoja,

hej, haj, tiki tak, 
nek od repe bude mak. 
Kupio sam bundu, bundu,

žena veli frak.
Hej, haj, ženo moja,
neka bude volja tvoja

hej, haj, tiki tak,
nek` od bunde bude frak.

Ja ulovih ribu, ribu,
žena veli rak.

Hej, haj, ženo moja ,
neka bude volja tvoja , 

hej, haj , tiki tak, 
nek` od ribe bude rak.



SLUŠANJE:
„Staro sito i korito”
Nakon odslušanog primjera učenici su odredili izvođače –
glazbala i karakter skladbe.

Odgovor: violina i tamburice/šaljivi karakter

Glazbena kultura



Opisali smo izgled posavske nošnje.



PONAVLJANJE

 Ponavljanje sadržaja 
upoznatih tijekom sata na 
način usporedbe folklora 
Podravine i Posavine:

 plesovi

 instrumenti

 karakter pjesama

 nošnje.



Vjeronauk i Glazbena kultura

 Razredni odjeli: 6. a i 6. b

 Tema sata: Orgulje

 Cilj: upoznati orgulje s glazbenog i 

vjeronaučnog/liturgijskog gledišta

 Organizatori nastave: predmetne učiteljice 

Vjeronauka i Glazbene kulture 

 Trajanje: tri školska sata (90+45 min.)

 Mjesto izvođenja: Župna crkva sv. Petra i 

Pavla („katedrala“) i učionica Glazbene kulture



Stigli smo u „katedralu”.



Penjemo se do orgulja.



Slušamo zvuk orgulja i potom se upoznajemo s 
dijelovima orgulja – manuali, registri, pedal, svirale.

J. S. Bach: Toccata i fuga u d-molu BWV 565 



Poslušajmo što smo istražili prije dolaska u 
„katedralu”.

• povijesni nastanak i 
razvoj orgulja: gradnja 
orgulja u osječkoj 
„katedrali“

• skladatelji koji su 
skladali za orgulje 



Uočili smo harfu i harmonij.



Nakon povratka u školu učenici su ispunili križaljku s 
pojmovima vezanim uz orgulje te je slijedila izrada 

plakata.



EVALUACIJA

Na kraju su učenici popunili evaluacijske listiće u kojima 
su se izjasnili da im se ovakva nastava vrlo svidjela te da 
bi je voljeli češće imati.



Njemački jezik, Geografija i 

Glazbena kultura

 Razredni odjeli:  7. a i 7. b

 Tema sata: Životni put Wolfganga 

Amadeusa Mozarta

 Cilj: upoznati stvaralaštvo W. A. Mozarta s 

glazbenog, jezičnog i zemljopisnog gledišta

 Organizatori nastave: predmetne učiteljice 

Njemačkog jezika, Geografije i Glazbene 

kulture 

 Trajanje: dva školska sata (90 min.)

 Mjesto izvođenja: učionica Geografije



Gledanje ulomka
filma o Beču na 

njemačkom jeziku i
uočavanje

predstavnika
bečke klasike:

J. Haydn,
L. van Beethoven i
W. A. Mozart.

Razgovor o
bečkim klasicima.

Njemački jezik i Glazbena kultura



Slušanje glazbe

Učenici su prepoznali 
djelo i skladatelja:

Wolfgang  Amadeus  
Mozart:
Mala noćna muzika, KV 
525, 1. stavak

Glazbena kultura



P r e z e n t a c i j a

Geografija i Glazbena kultura



Tijekom prezentacije učenici su bilježili imena 
gradova u kojima je Mozart nastupao, a zatim ih 
označili na slijepoj karti Europe.

Geografija



Pomoću teksta na hrvatskom i njemačkom 
jeziku riješena je križaljka o životu i djelu

W. A. Mozarta.

Njemački jezik i Glazbena kultura



 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756.-1791.) 
 

 Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. siječnja 1756. godine 

u Salzburgu. Njegov otac Leopold je također bio odličan zborovođa 

i skladatelj. Već kao dijete putovao je s ocem i sestrom po Europi i 

priredivao koncerte u svim većim mjestima. Smatrali su ga za 

„čudo od djeteta“, jer je već s tri godine počeo skladati, a s pet, 

šest i osam godina napisao je skladbe koje su ostale sačuvane. S 

jedanaest godina skladao je svoju prvu operu „Bastien i 

Bastiena“, a s trinaest godina je postao koncerti majstor u 

orkestru salzburškog nadbiskupa. Godine 1777. prestaje 

službovati u Salzburgu zbog lošeg postupanja nadbiskupa prema 

njemu. Napustivši rodno mjesto, proputovao je u pratnji majke 

kao koncertant mnoge njemačke gradove. Potom odlazi u 

Francusku gdje mu 1773. godine umire majka. Nakon majčine 

smrti nastanio se u Beču gdje se oženio  Konstancom Weber, 

kćerkom kazališnog šaptača. Poslije sretnog djetinstva slijedi 

teško  doba zrelog umjetnika koji umire s 35 godina 5. prosinca 

1791. godine. Nitko ga nije otpratio do zadnjeg počivališta koje je 

našao u zajedničkom grobu bečkih siromaha i beskućnika. 

 Djela: simfonije, koncerti, sonate, opere(najpoznatije su: 

„Otmica iz Saraja“, „Figarov pir“, „Don Huan“ i „Čarobna frula“),    

Requiem(posmrtna misa). 

 

 

Tekst o životu i djelu
W. A. Mozarta.
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       * „ČUDO OD DJETETA“. 

1. PREZIME MOZARTOVE SUPRUGE. 

2. IME MOZARTOVA OCA. 

3. RODNO MJESTO MOZARTA. 

4. MOZARTOVA OPERA-ČAROBNA......... 

5. MOZARTOVA OPERA(„VJENČANJE“). 

6. DRŽAVA U KOJOJ UMIRE MOZARTOVA MAJKA. 

7. VRSTA DJELA:SKLADBA ZA SOLISTA I ORKESTAR. 

8. PRVO IME MOZARTA. 

9. MOZARTOVA OPERA-.................. FRULA. 

10. VRSTA DJELA:SKLADBA ZA ORKESTAR. 

11. IME MOZARTOVE SUPRUGE. 

12. MOZARTOVA OPERA(„ZAVODNIK“). 

13. MISA ZA MRTVE. 

14. MOZARTOV POSLODAVAC. 

15. MJESEC MOZARTOVA ROĐENJA. 

16. REQUIEM-POSMRTNA................. 

17. .......................... IZ SARAJA. 

18. ZANIMANJE MOZARTOVA OCA 

19. ZANIMANJE KONSTANCINA OCA. 

20. S KOLIKO GODINA MOZART POČINJE SKLADATI. 

21. REQUIEM-................................MISA. 

Križaljka



Slušanje glazbe: W. A. Mozart: Mi lagnero tacendo

Nakon odslušanoga primjera učenici su odredili 
izvođače, slog i jezik. 
(zbor Bečkih dječaka, višeglasno pjevanje i talijanski 
jezik)

TV / video
Bečki dječaci

Glazbena kultura



Pomoću stripa upoznali smo se sa sadržajem 
“Čarobne frule”.

Glazbena kultura



i određivane pripadnosti arija glavnim likovima i 
određivanje pjevačkih glasova.

Glazbena kultura

Slušanje 
arije 
Papagena i 
arije 
Kraljice 
noći



Na kraju, rješavajući
radne listiće iz

Geografije, Glazbene
kulture i Njemačkog

jezika,

ponovljeni su obrađeni
sadržaji.

PONAVLJANJE



Njemački jezik i Glazbena kultura

 Razredni odjeli:  8. a i 8. b

 Tema sata: Stille Nacht

 Cilj: upoznati pjesmu Stille Nacht s glazbenog 

i jezičnog gledišta

 Organizatori nastave: predmetne učiteljice 

Njemačkoga jezika i Glazbene kulture 

 Trajanje: dva školska sata (90 min.)

 Mjesto izvođenja: učionica Njemačkog jezika



Sat je započeo slušanjem ulomka pjesme Stille Nacht. 

Učenici su imali zadatak prepoznati pjesmu i uočiti 
izvođače. (Bečki dječaci i harfa)

Glazbena kultura



Slušali smo pjesmu Stille Nacht u cijelosti. 

Učenici su tijekom slušanja pratili tekst pjesme na 
njemačkom jeziku. Kao pratnju zboru uočili su orgulje. 

Glazbena kultura i Njemački jezik



Nakon drugog slušanja slijedilo je objašnjavanje
nepoznatih riječi pjesme Stille Nacht.

Njemački jezik



Naučili smo pjevati pjesmu Stille Nacht na njemačkom 
jeziku.

Glazbena kultura



Pogledali smo prezentaciju o nastanku pjesme Stille Nacht.

Glazbena kultura i Njemački jezik



Dopunjavanje teksta (Lückentext) pjesme Stille 
Nacht

Stille Nacht, heilige _____

Stille Nacht, stille Nacht!

Alles ______, einsam wacht

nur das _______ hoch heilige 
Paar.

Holder Knabe im ________ Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh!

______ Nacht, heilige Nacht!

Hirten erst ____________,

Durch der _______ Halleluja

Tönt es laut von fern und nah;

______, der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht!

_______ Sohn, o wie lacht

Lieb' aus ______ göttlichem 
Mund,

Da uns schlägt die rettende 
Stund;

Christ, in deiner ______!

Njemački jezik 



Slušali smo pjesmu Stille Nacht u izvedbi različitih izvođača i na 
različitim jezicima 

Učenici su u paru imali zadatak uočiti izvođače i jezik. 

(Bečki dječaci, sopran, tenor i bariton, na njemačkom, engleskom i 
španjolskim jeziku)

Glazbena kultura



PONAVLJANJE
Glazbena kultura

Pjevanje pjesme 
Stille Nacht  - Tiha 
noć na hrvatskom 
jeziku 



Geografija i Glazbena kultura

 Razredni odjeli: 8. a i 8. b

 Tema sata: Glazbom kroz Hrvatsku

 Cilj: povezati sadržaje Geografije i 

Glazbene kulture vezane uz Hrvatsku

 Organizatori nastave: predmetne 

učiteljice Geografije i Glazbene kulture 

 Trajanje: dva školska sata (90 min.)

 Mjesto izvođenja: učionica Geografije



Geografija i Glazbena kultura 

Sat je započeo podjelom učenika u četiri grupe. 



Svaka grupa je dobila omotnicu u kojoj su se nalazile 
kartice s nazivima krajeva Hrvatske i naslovima skladbi 
koje ćemo slušati. 

Glazbena kultura 



Učenicima su objašnjeni zadaci vezani uz slušanje:

1. nakon odslušanog primjera imenovati kraj iz kojeg potječe 
glazbeni primjer
2. odrediti izvođače – glazbala, naziv plesa, pjevačku tehniku, ...

Geografija i Glazbena kultura 



Glazbeni primjeri su bili sljedeći:

1. SLAVONIJA

-SLAVONSKO KOLO

2. SLAVONIJA

-TAMBURA SAMICA

3. BARANJA

-SVATOVSKI DRMEŠ

4. SRIJEM

-OKO MOJE PLAVO I GARAVO

5. PODRAVINA

-STARA POLKA

6. POSAVINA

-STARO SITO I KORITO

7. BILOGORA

-KOZATUŠ

8. PRIGORJE

-DRMEŠ

9. POKUPLJE

-LETOVANIĆ

10. TUROPOLJE

-TUROPOLJSKI DRMEŠ

11. HRVATSKO ZAGORJE

-IGRAJTE NAM MUZIKAŠI

12. MEĐIMURJE

-KLINČEK STOJI POD OBLOKOM

13. LIKA

-NEMA PISME NIT PIVANJA

14. KORDUN

-SVA SU SELA PROMINILA 
BOJU

15. BANOVINA

-SVATOVSKA PJESMA

16. ISTRA I KVARNER

-BALUN

17. ISTRA I KVARNER

-TANAC

18. DALMACIJA

-SPLITSKI PLESOVI

19. DALMACIJA

-DA SI OD SREBRA...

20. DALMACIJA

-VIKNU VILA S PROLOG 
PLANINE

21. DALMACIJA

-LINĐO

Glazbena kultura 



Po odslušanom primjeru učenici su se javljali i prepoznato 
stavljali na odgovarajuće mjesto na karti Hrvatske.

Geografija i Glazbena kultura 



Slijedilo je pitanje iz Geografije vezano uz kraj iz kojeg 
je bio odslušani glazbeni primjer. 

Geografija



Npr.:
GK – „Slavonsko kolo” – Slavonija 

(ples kolo, tamburaški orkestar, vrste  
tambura)

G   - Poloji, lesne zaravni i riječne terase

Geografija i Glazbena kultura 



Nakon slušanja svih glazbenih primjera karta Hrvatske je 
izgledala ovako!

Geografija i Glazbena kultura 



Geografija i Glazbena kultura 

Sljedeći zadatak bio je vezan uz slijepu kartu Hrvatske.  Učenici su 
imali zadatak upisati odgovarajući redni broj glazbala u područja 
Hrvatske u kojima se pojavljuju određena glazbala. 



PONAVLJANJE
Geografija i Glazbena kultura 

Slijedila su pitanja iz Geografije i Glazbene kulture vezana uz 
sadržaje o kojima je bilo govora u prethodnom dijelu sata.



UČENIČKA EVALUACIJA

 Dva u dva. Čudan naslov, zar ne? No ja govorim o 

hrvatskom i glazbenom u dva školska sata. 

Pjevali smo, slušali narodnu glazbu, “prevodili” 

na štokavsko narječje, sami interpretirali narodne 

pjesme, ponavljali i utvrđivali gradivo iz jezika, 

pisali sastave… Meni se jako svidjelo. Mislim da 

bi se ovakvi sati trebali dogoditi češće jer je 

zanimljivije (Marija 5. b).



 Danas smo imali dva spojena sata: hrvatski i 

glazbeni. Ta ideja mi se svidjela i prije nego smo 

počeli raditi. Slušali smo skladbe, pjevali pjesme, 

ponovili smo sve iz književnosti i jezika što smo do 

sada učili. U odjelu je cijelo vrijeme vladalo veselo 

raspoloženje, a meni je bilo jako zabavno

(Helena, 5. a).



ZAKLJUČAK

 prednosti integrirane nastave:

1. poboljšanje stjecanja životnih vještina učenika

2. učenici stječu iskustvo povezanosti i smisla 

usvajanja potrebnih znanja i vještina

3. učitelji/nastavnici različitih predmeta imaju priliku 

osjetiti iskustvo zajedničkoga rada

4. ujedinjeni su ciljevi nastave različitih predmeta

5. takva nastava učenicima donosi promjenu u 

nastavnu svakodnevicu

• svaka promjena pridonosi uklanjanju zamora i 

monotonije te nastavu čini zanimljivijom



Hvala na pozornosti!



izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

jsulenticbegic@gmail.com


