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Недеља I: НОТНИ СИСТЕМ; ВИОЛИНСКИ КЉУЧ; ТОНОВИ I И II ОКТАВЕ (СОЛМИЗАЦИЈА И АБЕЦЕДА)

НОТНИ СИСТЕМ
Нотни (или линијски) систем је средство за бележење нота. Представљен је са пет паралелних линија и
четири једнаке празнине међу њима. Тонови се бележе на свим линијама и у свим празнинама, при чему
важи правило да се нижи (дубоки) тонови пишу ниже од високих. Линије и празнине се увек броје одоздо.

Уколико ноте због висине или дубине не могу да се запишу у нотном систему, користе се помоћне линије и
празнине на местима где се те ноте пишу.

ВИОЛИНСКИ КЉУЧ
Кључ је у музици ознака која нам говори који се тон налази на којој линији и у којој празнини нотног
система.

Виолински кључ (или G-кључ) означава позицију тона g1 (односно тона g у првој октави) на другој линији
нотног система.

ТОНОВИ I И II ОКТАВЕ
Тонски систем представља низ свих тонова којим се служимо у музици поређаних по висини од најнижег
(лево) до највишег (десно) тона и подељен је на девет октава. У наставној пракси музичког васпитања
користе се углавном свега четири: велика (најнижа), мала, прва и друга октава (највиша). Свака октава
почиње тоном Do, или C (латиницом), а завршава се тоном Si, или H. Тонови се обележавају словима
абецеде или солмизационим слоговима.

Настава почиње упознавањем са тоновима на белим диркама – тонови на црним диркама долазе након
тога.
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ВЕЖБЕ
1. У нотној свесци исписати читав ред виолинских кључева.
2. Исписати називе нота у нотном систему абецедом и солмизацијом:

3. Уписати у нотни систем ноте чија су имена дата испод система:

4. Пронаћи нотни запис било које дечије песме, преписати је у нотну свеску и исписати називе нота
које препознајете.
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Недеља II: БАС КЉУЧ; ТОНОВИ ВЕЛИКЕ И МАЛЕ ОКТАВЕ (СОЛМИЗАЦИЈА И АБЕЦЕДА)

БАС КЉУЧ
Бас кључ је музичка ознака која нам говори где се тачно у линијском систему налазе тонови велике и мале
октаве.

Бас кључ (или F-кључ)  означава позицију тона f (односно тона f у малој октави) на четвртој линији нотног
система.

ТОНОВИ ВЕЛИКЕ И МАЛЕ ОКТАВЕ
Тонови велике и мале октаве записују се у бас кључу, а граница између њих налази се на другој линији
нотног система. Тонови велике октаве пишу се великим, а мале малим латиничним словом без бројева.
Виолински и бас кључ се донекле преклапају – одређене тонове можемо писати и у једном и у другом. Од
оваквих тонова ми ћемо се бавити углавном тоном c1.

Деоница леве руке на клавиру обично се записује у бас кључу (изузеци, ипак, постоје). Деоница десне руке,
као и вокална деоница, обично се записују у виолинском кључу. Успешно савладавање вокалне и
инструменталне праксе подразумева подједнако знање оба кључа.
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ВЕЖБЕ
1. У нотној свесци исписати читав ред бас кључева.
2. Исписати називе нота у нотном систему абецедом и солмизацијом:

3. Уписати у нотни систем ноте чија су имена дата испод система:

4. Пронаћи нотни запис било које дечије композиције за клавир, преписати деоницу леве руке у бас
кључу у нотну свеску и исписати називе нота које препознајете.
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Недеља III: „МУЗИЧКО ВРЕМЕ” И „КУЦАЊЕ”; МУЗИЧКИ МЕТАР; ЦЕЛЕ И ПОЛОВИНСКЕ НОТЕ И ПАУЗЕ

„МУЗИЧКО ВРЕМЕ” И „КУЦАЊЕ”
Време се у свакодневном животу мери часовницима који непрекидни временски ток деле на једнаке
интервале (секунде) које уједно пребројавају и организују у веће целине (минуте, часове, дане). Учесталост
откуцаја часовника увек је једнака (60 s/m).

„Музичко време” слично је свакодневном времену у смислу да је такође у питању непрекидни временски
ток који се дели на једнаке интервале који се такође уједно пребројавају и организују у веће целине.
Међутим, док свакодневно време мере часовници „музичко време” мери сам извођач успостављањем
ритмичке пулсације. Ова радња се назива „куцање”.

„Куцање” је ритмичка радња којом меримо проток музичког времена. У случају дводелног метра „куцање”
се састоји из два покрета: 1) почетни положај (рука изнад стола); 2) покрет наниже (рука долази до
површине стола); 3) покрет навише (рука се враћа у почетни положај). Ова два покрета (почетни положај се
не сматра покретом) заједно чине откуцај. „Куцање” се самим тим састоји од низа откуцаја којим ми
стварамо ритмички оквир за извођење неке композиције и на основу којег меримо временско трајање нота.

Откуцаји се броје изговарањем одговарајућих слогова, где сваки слог означава један покрет откуцаја: „пр-
ва, дру-га, тре-ћа, че-та...” Откуцаји се броје до броја који означава бројилац музичког метра (види следећи
део).

Брзина „куцања”, односно учесталост откуцаја је променљива и она одређује темпо (брзину извођења)
композиције. Ово је основна разлика у односу на свакодневно време. Међутим, попут свакодневног
времена, и откуцаји морају бити међусобно једнаког трајања.

Попут свакодневног времена, и ритмички откуцаји се организују у веће целине – тактове.

МУЗИЧКИ МЕТАР
Музички метар је разломак који се налази на почетку сваке композиције одмах иза кључа и он нам говори
колико се и које врсте нота налази у сваком такту. На тај начин, музички метар „4/4” нам говори да сваки
такт садржи четири четвртинске ноте, „5/8” садржи пет осминских нота, итд.

Важно је напоменути да откуцаји из претходног одељка сами по себи немају одређено трајање. Њима се
придружује трајање ноте означене имениоцем разломка, па тако у случају метра „4/4” сваки откуцај има
трајање четвртинске ноте, у случају метра „3/8” има значење осминске ноте, итд. На крају, важно је
дефинисати и сам такт: у питању је ритмичка целина вишег нивоа од откуцаја. Ограничена је тактним цртама
и увек садржи онолико нота колико је наведено у музичком метру.

ЦЕЛЕ И ПОЛОВИНСКЕ НОТЕ И ПАУЗЕ
Целе ноте увек трају четири откуцаја, односно осам покрета: „пр-ва, дру-га, тре-ћа, че-та”. Половинске ноте
увек трају упола краће, односно два откуцаја илити четири покрета: „пр-ва, дру-га”.

Све ноте имају и паузе одговарајућег трајања. Цела нота и пауза, као и половинска нота и пауза приказане
су на илустрацији изнад.



ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА, ВЕЖБЕ (ТЕОРИЈА) Практикум

Припремио Никола Ветнић МА

ВЕЖБЕ
1. Провежбајте „куцање” следећих музичких метара: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 2/8, 4/8.
2. Извести следеће ритмичке вежбе изговарањем трајања нота на неутрални слог („та”, „на”, и др.) уз

обавезно истовремено тактирање:
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Недеља IV: ЧЕТВРТИНСКЕ, ОСМИНСКЕ И ШЕСНАЕСТИНСКЕ НОТЕ И ПАУЗЕ

ЧЕТВРТИНСКЕ, ОСМИНСКЕ И ШЕСНАЕСТИНСКЕ НОТЕ И ПАУЗЕ
Четвртинске ноте и паузе (први такт илустрације) увек трају један откуцај, односно два покрета: „пр-ва” –
једна четвртина, „дру-га” – друга четвртина, итд.

Осминске ноте и паузе (други такт илустрације) увек трају пола откуцаја, односно један покрет: „пр-” – ово је
прва осмина, „-ва” – завршетак слога представља другу осмину. Ово је јасно узевши у обзир да цела нота
траје четири откуцаја, односно осам покрета – осми део целе ноте је осминска нота, па стога узима и осмину
трајања целе ноте, односно један покрет.

Шеснаестинске ноте се разликују од целих, половинских, четвртинских и осминских по томе што не можемо
тачно измерити само једну шеснаестинску ноту. Наиме, најмања јединица ритмичког „куцања” је један
покрет и он означава трајање осминске ноте – не постоји начин да прецизно измеримо половину покрета
наниже или навише. Стога се може рећи да на један покрет долазе две шеснаестинске ноте, односно на слог
„пр-” долазе две шеснаестинске ноте (извођено на неутрални слог, два слога „та-та” се изводе на један
покрет „куцања”), а на други слог „-ва” још две.

И ове ноте имају паузе одговарајућег трајања које су приказане после нота на илустрацији изнад.
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ВЕЖБЕ
1. Извести следеће ритмичке вежбе изговарањем трајања нота на неутрални слог („та”, „на”, и др.) уз

обавезно истовремено тактирање:
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Недеља V: ЛЕСТВИЦА – ЈЕДИНИЦА ОРГ. ТОНОВА; ЛЕСТВИЧНИ СТУПЊЕВИ; C DUR ЛЕСТВИЦА; СТЕПЕНИ И ПОЛУСТЕПЕНИ

ЛЕСТВИЦА – ЈЕДИНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОНОВА
Музичка лествица (или скала) је склоп музичких тонова послаганих по растућој или опадајућој висини звука
у оквиру једне октаве - у практичном смислу, октава је простор на клавијатури ограничен двама тоновима
истог имена, нпр. c1 и c2, или D и d. Свака лествица садржи осам тонова – првих седам су различити, док је
последњи поновљен први у октави више код узлазних или октави ниже код силазних лествица.

ЛЕСТВИЧНИ СТУПЊЕВИ
Лествични ступањ (није исто што и степен или полустепен) на којем се тон налази у лествици одређен је
редним бројем тона у лествици и обележава се римским бројевима. Растојање између лествичних ступњева
није једнакo између свака два лествична ступња и управо представља одређујућу карактеристику одређене
лествице.

C DUR ЛЕСТВИЦА

C Dur лествица једна је од најчешће кориштених у европској класичној музици.

Карактеристична је по томе што се сви њени тонови налазе на белим диркама клавира.

СТЕПЕНИ И ПОЛУСТЕПЕНИ
На илустрацији се јасно види да растојање између свака два ступња није једнако – беле дирке између којих
се налази црна (нпр. c1 и d1, или g1 и a1) су на већем међусобном растојању од оних између којих нема беле
дирке (нпр. e1 и f1, или h1 и c2).

Растојање између белих дирки са црном између назива се (цео) степен, а између белих без црне дирке –
полустепен (није исто што и ступањ). Управо распоред степена и полустепена главна је карактеристика по
којој се разликују различите лествице. С друге стране, све дурске лествице имају потпуно идентичан
распоред степена и полустепена као и C Dur – разликују се искључиво у томе којим тоном лествица почиње.

Полустепени се обележавају на начин приказан на претходној илустрацији. Подразумева се да је између
свих осталих парова ступњева целостепени размак те се он ни не обележава. У дурским лествицама уопште
се, дакле, полустепени налазе између III и IV, и VII и I ступња – у C Dur лествици то су e и f, односно h и c.
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ВЕЖБЕ
5. Који од следећих низова тонова никако не може бити лествица према правилима датим у тексту:

 a – c – d – e – f – g – a
 g – a – h – c – d – e – f – g
 h – a – g – f – e – d – c – h
 g – a – h – c – d – e – f – g – a
 e – f – g – a – c – d – h – e
 g – a – h – e – d – c – f – g
 a – h – c – d – e – f – g – a

6. Између којих лествичних ступњева се у дурској лествици налазе цели степени?
7. У чему се огледа суштинска разлика између различитих лествица?
8. Која је разлика између лествичног ступња и степена?
9. Наведите имена тонова који се налазе на растојању октаве више и октаве ниже за следеће тонове:
d, e1, f2, g1, a2, c3, h, c.

10. Шта је лествични ступањ, а шта је полуступањ?
11. По чему се C Dur разликује од свих других?
12. Између којих лествичних ступњева се у дурској лествици налазе полустепени?
13. Посматрајући лествице C Dur, A Dur i E Dur - шта је заједничко за све три, а у чему се разликују?
14. Како се у теоријским приказима обележавају цели степени?
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Недеља VI: A MOLL ЛЕСТВИЦА; ИНТЕРВАЛИ СЕКУНДЕ И ТЕРЦЕ У ОКВИРУ C DUR И A MOLL ЛЕСТВИЦЕ

A MOLL ЛЕСТВИЦА
Свака дурска лествица (C Dur, G Dur, E Dur, итд.) има своју паралелну молску лествицу. Паралелна молска
лествица је она која садржи све тонове које садржи и њена паралелна дурска лествица, али има различит
први ступањ у односу на њу. Паралелна молска лествица се увек налази на VI ступњу дурске лествице;
аналогно, паралелна дурска се увек налази на III ступњу молске лествице.

Паралелна молска лествица C Dur лествице је a moll. Као и код C Dur лествице, сви тонови а moll лествице
такође се налазе на белим диркама. Полустепени су поново између тонова h и c, и e и f, али су то овог пута II
и III, и V и VI ступањ, будући да је први ступањ овог пута тон a.

ИНТЕРВАЛИ СЕКУНДЕ И ТЕРЦЕ У ОКВИРУ C DUR И A MOLL ЛЕСТВИЦЕ
Музички интервал представља растојање између две тонске висине и може бити мелодијски (када тонови
звуче једни за другим, као у мелодији) и хармонски (када тонови звуче истовремено, као у акорду).
Интервал се, као и све остало у музици, посматра од ранијег ка каснијем тону (код мелодијских интервала),
или од нижег ка вишем тону (код хармонских интервала).

Основу мелодије чине интервали секунде, а основу акорада интервали терце – у томе се огледа њихов
значај. И интервал секунде и интервал терце може бити мали или велики – означавају се ознакама m2 и v2
за мале и велике секунде, и m3 и v3 за мале и велике терце. За почетак, посматраћемо само интервале
између тонова који се налазе на белим диркама клавира.

Секунде су интервали који се увек налазе између тонова на две суседне беле дирке. Секунда је мала
уколико између две беле дирке нема црне дирке, а велика уколико између две беле постоји црна дирка.
Интервали мале и велике секунде одговарају полустепену и степену – разлика је искључиво теоретска. Ипак,
када је реч о интервалима, не може бити реч о степенима и полустепенима.

Терце су интервали који се налазе између тонова на две беле дирке између којих се налази још једна бела
дирка. Терца је мала уколико је тоновима о којима је реч обухваћена једна мала секунда и једна велика
секунда (нпр. мала терца је интервал e – g, с обзиром да је обухваћена једна мала секунда e – f, и једна
велика f – g). Терца је велика уколико су тоновима о којима је реч обухваћене две велике секунде (нпр.
велика терца је интервал c – e).
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ВЕЖБЕ
1. Испишите све мале секунде кроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру.
2. Испишите све велике секунде кроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру.
3. Испишите све мале терцекроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру.
4. Испишите све велике терце кроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру.
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Недеља VII: ПУНКТИРАН РИТАМ И ОБРНУТ ПУНКТИРАН РИТАМ; СИНКОПА (ЧЕТВРТИНСКА И ОСМИНСКА)

ПУНКТИРАН И ОБРНУТ ПУНКТИРАН РИТАМ
Пунктиран и обрнут пунктиран ритам су фигуре које у себи укључују пунктиране ритмичке вредности нота.
Пунктирана ритмичка вредност у односу на непунктирану траје дуже за половину свог трајања – пунктирана
половина траје три откуцаја, пунктирана четвртина један и по откуцај, итд.

Пунктиран ритам као прву ритмичку вредност садржи пунктирану ноту (први и трећи такт примера горе),
док обрнут пунктиран има пунктирану ноту на другом месту (други и четврти такт примера горе).

Пунктирана четвртина очигледно траје један и по откуцај, односно три покрета: наниже, навише, и још
једном наниже. Осмина која долази после ове четвртине траје наравно свега један покрет, што у збиру даје
два откуцаја. Ситуација у другом такту је идентична, с тим да су ноте замениле места. Половина са тачком
(други начин именовања пунктираних нота) траје три откуцаја ово је ситуација са којом не би требало да
постоји проблема у извођењу.

СИНКОПА (ЧЕТВРТИНСКА И ОСМИНСКА)
Синкопа је ритмичка фигура у којој нека дужа нотна вредност почиње не на покрет наниже, већ на покрет
навише – дакле, супротно од уобичајеног.

Илустрација даје два најчешћа вида синкопи – осминску и четвртинску. Осминска синкопа почиње осмином
која траје пола откуцаја, односно један покрет (и то наниже); након тога следи четвртина која траје један
цео откуцај, односно два покрета (навише и наниже); секвенцу завршава још једна осмина која траје један
покрет навише.

Синкопа у другом такту је једноставнија од оне у првом: четвртина траје један откуцај, половина ноте два
откуцаја, и последња четвртина још један откуцај.
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ВЕЖБЕ
1. Извести следеће ритмичке вежбе изговарањем трајања нота на неутрални слог („та”, „на”, и др.) уз

обавезно истовремено тактирање:
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Недеља VIII: ПРЕДЗНАЦИ (ПОВИСИЛИЦА, СНИЗИЛИЦА И РАЗРЕШИЛИЦА)

ПРЕДЗНАЦИ
У музици, предзнацима се називају симболи који се налазе испред нота и који мењају њихову висину у
односу на првобитно звучање. Три предзнака која се далеко најчешће срећу у дечијој музичкој литератури
су повисилица, снизилица и разрешилица.

Повисилица (први знак на илустрацији изнад) повишава тон за једну дирку надесно од беле дирке тона на
који се односи без обзира да ли је у питању црна или бела дирка. Снизилица (други знак на илустрацији
изнад) снижава тон за једну дирку налево од беле дирке тона на који се односи, поново без обзира на боју
дирке. Разрешилица (последњи знак на илустрацији изнад) поништава „дејство” повисилице или
снизилице.

НАЗИВИ ТОНОВА СА ПРЕДЗНАЦИМА
Свим повишеним тоновима се додаје суфикс „-is” на првобитан назив, па ћемо тако имати тонове cis, dis, eis,
fis, gis, ais, his. Сниженим тоновима се додаје суфикс „-es” па тако имамо тонове ces, des, fes и ges – изузетак
од правила су тонови e, a и h, чије снижене варијанте се зову es, as и b.

ПИСАЊЕ ПРЕДЗНАКА
Предзнаци се могу писати двојако: одмах након кључа на самом почетку песме или композиције, као и
испред саме ноте на коју се односе на месту где то музика захтева. За сада ћемо занемарити први случај, те
ћемо се бавити само ситуацијама где предзнак стоји директно испред ноте. Предзнак тада важи за све ноте
исте висине у датој октави у оквиру датог такта написаних после ноте испред које се налази предзнак.

У првом такту примера у илустрацији написане су ноте gis1 и gis1. У другом такту видимо ноте g1 и gis1. У
трећем такту исписане су ноте gis1, gis1 и g2. У последњем такту видимо ноте g2, gis2 и g1.
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ВЕЖБЕ
1. Исписати називе нота у нотном систему абецедом:
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Недеља IX: ИНТЕРВАЛИ КВАРТЕ И КВИНТЕ У ОКВИРУ ТОНАЛИТЕТА C DUR; ОБРТАЈ ИНТЕРВАЛА КВАРТЕ И КВИНТЕ

Музички интервал је, подсетимо се, растојање између два тона који звуче истовремено (хармонски) или у
низу један за другим (мелодијски). До сада су обрађени интервали секунде (интервали који се налазе
између било које две суседне беле дирке) и терце (интервали који се налазе између било које две беле
дирке између којих је још једна бела дирка). У наставку текста биће објашњени и интервали кварте и квинте
који су неопходни за разумевање и памћење структуре акорада у дурским и молским лествицама.

ИНТЕРВАЛ КВАРТЕ
Кварте су интервали који се налазе између две беле дирке које обухватају још две беле дирке. Примери
интервала кварте у тоналитету C Dur су c – f, d – g, e – a, f – h, g – c, a – d, h – e. Кварте, за разлику од секунди
и терци које могу бити мале или велике, могу бити чисте и прекомерне. Правило везано за интервал кварте
на белим диркама каже да су све кварте чисте (означавају се са č4), осим кварте f – h која је прекомерна
(означава се са p4). Разлог томе је очигледан ако се изброје све дирке (и црне и беле) између тонова
горенаведених кварти: све кварте обухватају четири дирке (две црне и две беле), осим кварте f – h која
обухвата пет дирки (три црне и две беле).

ИНТЕРВАЛ КВИНТЕ
Квинте су интервали који се налазе између две беле дирке које обухватају још три беле дирке. Примери
интервала кварте у тоналитету C Dur су c – g, d – a, e – h, f – c, g – d, a – e, h – f. Квинте могу бити чисте и
умањене. Правило за интервал квинте на белим диркама каже да су све квинте чисте (означавају се са č5),
осим квинте h – f која је умањена (означава се са u5). Разлог поново лежи у диркама између тонова који
чине квинту: све квинте обухватају шест дирки (три црне и три беле) осим квинте h – f која обухвата пет
дирки (три беле и две црне).

ОБРТАЈ ИНТЕРВАЛА КВАРТЕ И КВИНТЕ
Пажљивом и заинтересованом студенту није промакла чињеница да кварта f – h и квинта h – f одскачу од
осталих, те да се оба интервала састоје од истих тонова којима је само промењен редослед. Реч је о томе да
кварта f – h представља обртај интервала квинте h – f, али и томе да квинта h – f представља обртај кварте f
– h. Сви интервали имају своје обртаје, с тим да ће у овом моменту бити обрађене само кварте и квинте.

Уколико погледамо све чисте кварте (c – f, d – g, e – a, f – h, g – c, a – d, h – e) јасно је да су њихови обртаји
чисте квинте (f – c, g – d, a – e, c – g, d – a, e – h). Из тога можемо закључити да се чист интервал обрће у чист
интервал, а да се квинта обрће у кварту, као и кварта у квинту. Када је реч о кварти f – h и квинти h – f, јасно
је да се и даље кварта обрће у квинту, као и квинта у кварту, с тим да се овога пута умањен интервал обрће у
прекомерни и обрнуто.
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ВЕЖБЕ
1. Испишите све кварте кроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру и означите да ли

су у питању чисте или прекомерне.
2. Испишите све квинте кроз све четири октаве које смо обрађивали у овом семестру и означите да ли

су у питању чисте или прекомерне.
3. На који начин можемо „направити” од чистих кварти прекомерне? На који начин можемо

„преправити” прекомерну кварту како бисмо добили чисту? За сваку кварту постоје два решења.
4. На који начин можемо „направити” од чистих квинти умањене? На који начин можемо

„преправити” умањену квинту како бисмо добили чисту? За сваки интервал постоје два решења.
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Недеља X: АКОРДИ ОСНОВНИХ СТУПЊЕВА У ТОНАЛИТЕТУ C DUR; ОСНОВНИ ОБЛИК И ОБРТАЈИ; ПРЕПОРУЧЕНИ ПРСТОРЕД

АКОРДИ ОСНОВНИХ СТУПЊЕВА У ТОНАЛИТЕТУ C DUR
Акорд је структура сачињена од најмање три тона (сетимо се да је један тон напросто тон; два тона чине
интервал) који се налазе на тачно одређеном растојању (музичком интервалу) један од другог и који могу
звучати заједно (истовремено) или један за другим (то су разложени, односно мелодизирани акорди). У
дечијој музици акорди граде хармонску основу која разјашњава музичку логику песме и у великој мери
олакшава извођење. Поред тога, песма са акордском пратњом звучи импресивније и потпуније.

Основни ступњеви се у свакој лествици налазе се на I, IV и V ступњу. Сваки од ових ступњева врши одређену
музичку функцију: I ступањ (тоника) врши функцију мировања; IV ступањ (субдоминанта) врши функцију
покрета (ово је једини ступањ који се у неким песмама може изоставити); V ступањ (доминанта) врши
функцију напетости која тражи разрешење (па се из тог разлога после V ступња увек поново јавља тоника).
Управо је ово обавезан редослед ступњева у хармонској подлози сваке дечије песме, а на овим ступњевима
је изграђена и акордска пратња.

Акорди и дурских и молских лествица изграђени су од основног тона на који се додају још два тона на
међусобном растојању терце. У случају C Dur тоналитета, основни тонови акорада су c, f и g. Основни тон
акорда првог ступња је тон c; његова терца навише је тон e; терца тона e навише је тон g – дакле, акорд
тонике (или тонични акорд) у C Dur тоналитету садржи тонове c – e – g. На исти начин ћемо доћи до
субдоминантног акорда f – a – c и доминантног акорда g – h – d.

Уколико погледамо грађу сваког од ова три акорда, доћи ћемо до закључка да су у том погледу они потпуно
једнаки: растојање између основног тона и првог додатог је v3; растојање између првог и другог додатог
тона јеm3; растојање између основног тона и другог додатог је č5.

На крају, неопходно је рећи како се овај акорд назива и како се обележава. Пун назив акорда првог ступња
тоналитета C Dur је „це дурски квинтакорд”. Назив се очигледно састоји из три речи:

 прва реч означава основни тон сваког акорда (тако имамо „це дурски...”, „еф дурски...”),
 друга реч означава тип акорда – будући да се овакав тип акорда јавља на првом ступњу сваке

дурске лествице, назива се дурским; сваки дурски акорд има једнаку структуру, а то је v3 и č5 на
основном тону,

 трећа реч потиче од интервала који граде акорд; потпуни назив овог акорда био би „терц-
квинтакорд”, будући да је то акорд који се састоји од v3 и č5 на основном тону, међутим сви акорди
садрже у себи бар једну терцу те се она изоставља из назива – тако нам остаје само „квинтакорд”.

Шематски, овај акорд се обележава ознаком C3
5. . Ова ознака се састоји од назива основног тона акорда

написаног великим словом абецеде и арапских цифара 3 (ниже) и 5 (више) који се односе на интервале од
којих је акорд изграђен.

У називу није потребно назначити да је реч о m3 и č5 – о томе зашто се то подразумева биће више речи у
следећем семестру.
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ОСНОВНИ ОБЛИК АКОРДА И ЊЕГОВИ ОБРТАЈИ
Акорди су на илустрацији дати у свом основном облику. Акорд се налази у основном облику уколико му је
основни тон (онај који се налази у имену акорда) уједно и најнижи. Међутим, као и интервали, и акорди
имају обртаје.

Сваки акорд има онолико облика колико има тонова. Акорди којима се бавимо овом приликом састоје се из
три тона (називају се и трозвуцима) и стога имају три облика – основни облик и два обртаја. Први обртај
акорда добија се када основни тон пређе у вишу октаву (па тако најнижи тон акорда постаје његов други
тон, односно терца акорда), а други обртај када и основни тон и терца акорда пређу у вишу октаву (па тако
најнижи тон постаје трећи тон, односно квинта акорда).

На слици изнад дати су основни облици и оба обртаја сва три акорда основних функција тоналитета C Dur.

ПРЕПОРУЧЕН НАЧИН СВИРАЊА АКОРДСКЕ ПРАТЊЕ И ПРСТОРЕД
Свирање хармонског низа од четири акорда у основном облику је непрактичан и за почетнике често
представља проблем у извођачком смислу. Илустрација дата у наставку представља препоручен начин
свирања акордског низа, сачињен тако да се избегну покрети читаве шаке и тонови сва три акорда сместе
под прсте.

Препоручен начин свирања није обавезан. Међутим, одступање од овог савета често резултује лошим
извођењем те се стога почетницима тако нешто не саветује.

ВЕЖБЕ
15. Одсвирајте на клавиру/синтисајзеру задате акордске низове тако да сваки акорд има трајање од

једне целе ноте уз бројање („пр-ва, дру-га, тре-ћа, че-та”) наглас:
 C Dur: C – F –C – G - C
 C Dur: C – F – G – C – G – C
 C Dur: C – F – G – F – C
 C Dur: F – C – F – G – C
 C Dur: C – F – C – F – C
 C Dur: G – C – F – G – C

16. Поновите задатак #1 с том разликом да акорди овог пута имају трајање половине с тачком (у такту
3/4) и половине (такт 2/4).
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БОДОВАЊЕ

1. ПРАКТИЧНИ ДЕО (предаје Наташа Ђурагић МА) 25 бодова
 распитати се код предавача

2. ТЕОРЕТСКИ ДЕО (предаје Никола Ветнић МА) 25 бодова
 присуство: 5 бодова
 рад на часу: 10 бодова
 колоквијум: 10 бодова

3. ИСПИТ 50 бодова
 минимум бодова неопходан за излазак: 30 бодова

4. НАГРАДНИ ПОЕНИ се уврштавају у збир тек након тога што студент заслужи пролазну оцену
полагањем испита.

ПРИСУСТВО
Присуство на вежбама теорије предмета Вокално-инструментална настава бодује се са 0,5 бодова до
максимума од 5,0 бодова. Не постоји неопходан минимални број присуства: онолико бодова колико студент
освоји током семестра му/јој се додаје у збир.

РАД НА ЧАСУ
Домаћи задаци који се студентима задају после сваких вежби проверавају се наредног часа и, уколико је
студент успешно решио задаћу, предавач му/јој може поставити неколико питања везаних за градиво
обрађено у задацима. Тачан одговор на ова питања бодује се са 1,0 бодова до максимума од 10,0 бодова.

КОЛОКВИЈУМ
Колоквијум из предмета Вокално-инструментална настава биће одржан у децембру или јануару и
обухватаће како практичан, тако и теоријски део. Оба дела бодују се са 10,0 бодова, односно 20,0 бодова у
збиру.

ИСПИТ
Излазак на испит омогућен је искључиво у случају да је студент из оба дела предмета Вокално-
инструментална настава укупно освојио/ла не мање од 30,0 бодова. Студенти који сакупе мање од 30,0
бодова у обавези су да предмет поново слушају следеће академске године.

НАГРАДНИ ПОЕНИ
Наградни поени било које врсте (певање у хору, учествовање на манифестацијама, итд.) уважавају се тек
након што студент положи испит са 55,0 или више освојених бодова до максимума од 100,00 бодова.
Сакупљени наградни поени се бележе и чувају у току тренутне академске године након чега они више не
важе.

КОНСУЛТАЦИЈЕ

У случају било каквих проблема, сва четири професора и асистента музике су на располагању свим
студентима. Ми се налазимо у кабинету бр. 4 (други спрат, прва врата лево после степеница) у терминима
које можете проверити на сајту школе. Не устручавајте се, ту смо због вас 

ЛИТЕРАТУРА
За спремање испита из предмета Вокално-инструментална настава користи се искључиво материјал који
студентима припремају предавачи.


