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TEORETSKI ODJEL - KURIKULUM 2019./2020. 

Nataša Bračko prof. – pročelnik teoretskog odjela 

Ljubica Crnčec mag.mus. 

Miroslav Novak prof. 

Zrinka Novak mag.mus. 

 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj učenika/sudionika Predviđeno 
trajanje 

Potrebe 

 
Rujan 

 
Teorija glazbe (Čakovec, Mursko 
Središće, Donji Kraljevec) 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 

 
Listopad 

 
Teorija glazbe 
 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 
 
 

 
Studeni 

 
 
 
 

Studeni 

 
Teorija glazbe 
 
 
15. dani teorije glazbe  
MA Zagreb 
9. i 10.11. 2019. HDGT i AZOO 
 
Međužupanijsko stručno vijeće 
učitelja teorijskih glazbenih predmeta 
AZZO 

 

* 
 
 
- stručna predavanja, promocije, 
radionice. Stručno usavršavanje 
učitelja 
 
- stručno usavršavanje učitelja 
 
 

 
- do 15 učenika 
   
 
- učitelji solfeggia 
 
 
 
- učitelji solfeggia 
 
  

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 2 dana 
 
 
 
- 4 sata 
 
 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo 
 
 
- prijevozno 
sredstvo 

 
Prosinac 

 
Teorija glazbe 
 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 
 
 

 
Siječanj 

 

 
Teorija glazbe 
 
 
 

 
* 
 
 
 
- stručno usavršavanje učitelja 

 
- do 15 učenika 
 
 
 
- učitelji solfeggia 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
 
- 3 dana 

 
 
 
 
 



Seminar, predavanja i koncerti u 
sklopu Centra izvrsnosti 
2020. Opatija 
HDGPP i MZOS 

 - prijevozno 
sredstvo i smještaj 

 
Veljača 

 
Teorija glazbe 
 
 
Međužupanijsko stručno vijeće 
učitelja teorijskih glazbenih predmeta 
AZZO 

 
* 
 
 
- stručno usavršavanje učitelja 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učitelji solfeggia 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 4 sata 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo 

 
Ožujak 

 
Teorija glazbe 
 
 
Međunarodno natjecanje mladih 
glazbenika „SONUS op.3“ 
21.-29.3.2020. Križevci 

 
* 
 
 
- usavršavanje nadarenih učenika, 
poticanje kreativnosti, motivacija 
 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učenici i njihovi 
mentori 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 2 dana 
 
 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo i smještaj 
 

 
Travanj 

 
 
 

 
Teorija glazbe 
 
 
7. međunarodni simpozij glazbenih 
pedagoga - 4. 2020. Osijek  
Fakultet za odgojne i obrazovne 
znanosti Osijek 

 
* 
 
 
- stručna predavanja, promocije, 
radionice. Stručno usavršavanje 
učitelja 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učitelji solfeggia 
 
 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 3 dana 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo i smještaj 

 
      Svibanj 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teorija glazbe 
 
 
Međužupanijsko stručno vijeće 
učitelja  
teorijskih glazbenih predmeta, 
AZZO 
 
 

 
* 
 
 
- stručno usavršavanje učitelja 
 
 
 
 
 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učitelji solfeggia 
 
 
 
 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 12 sati 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-prijevozno 
sredstvo 
 
 
 
 



 
 
Međunarodno tekmovanje iz s 
solfeggia Maribor 2020., Ustvarjanje, 
solfeggio, glazbena teorija. 
 

 
- usavršavanje nadarenih učenika, 
poticanje kreativnosti, motivacija 

 
- učenici i njihovi 
mentori 

 
- 1 dan 

 
- prijevozno 
sredstvo 

 
Lipanj 

 
Teorija glazbe 
 
 

 
* 
 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 

 

* CILJEVI TEORIJE GLAZBE: Učenici stječu glazbene vještine i stručno znanje o glazbi te razvijaju stvaralačke sposobnosti i umijeća potrebna za izvodilačku 

praksu. Upoznavanje glazbeno – teorijskih disciplina. 

Obrazovni cilj – ponavljanje, proširivanje i sjedinjavanje svih znanja o glazbi stečenih u nastavi solfeggia i instrumenta. 

Odgojni cilj – poticanje učenika na nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj glazbenoj školi. 

 

KOMISIJA ZA ZAVRŠNE ISPITE: 

Nataša Bračko, prof. – predsjednik 

Ljubica Crnčec, mag.mus. 

Miroslav Novak, prof.         

Zrinka Novak, mag.mus.          Pročelnik: 

             Nataša Bračko, prof.    

 

              

 

 

 



UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ 

ČAKOVEC 

 

 

 

TEORETSKI ODJEL 

 

KURIKULUM - ZBOR 
 

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020. 

 

 

 

 



ZBOR-KURIKULUM 2019./2020. 

Odjel Čakovec – voditelj Zrinka Novak mag.mus. 

Odjel Čakovec (komorni zbor) – voditelj Zrinka Novak mag.mus. 

Odjel Mursko Središće (komorni zbor) – voditelj Zrinka Novak mag.mus. 

Odjel Prelog (komorni zbor) – voditelj Ljubica Crnčec mag.mus. 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj učenika/sudionika Predviđeno 
trajanje 

Potrebe 

 
Prosinac 

 
- Odjel Čakovec - sudjelovanje na 
Koncertu učenika Umjetničk škole M. 
Magdalenić u CZK Čakovec 
 
- Odjel Čakovec – sudjelovanje na 
manifestaciji „Advent u gradu Zrinskih“ 
u organizaciji TZ grada Čakovec 
 
 
- Odjel Mursko Središće/ Prelog– 
sudjelovanje na Božićnim produkcijama 
odjela 

 
- prezentacija rada školskog zbora,  
razvijanje osjećaja pripadnosti, 
stjecanje iskustva koncertiranja 
 
- sudjelovanje učenika na gradskoj 
kulturnoj manifestaciji, obilježavanje 
blagdana prigodnim programom, 
obogaćivanje kulturnog programa 
 
- obilježavanje blagdana prigodnim 
programom, stjecanje iskustva 
koncertiranja 

 
- članovi zbora, voditelj 
 
 
 
- članovi zbora, voditelj 
 
 
 
 
- članovi komornih 
zborova, voditelji 

 
- 4 sata 
 
 
 
- 3 sata 
 
 
 
 
- 2 sata 

 
- slatkiši i sokovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- slatkiši i sokovi 

 
Siječanj 

 
 

 
- Predavanja za zborovođe 
Glazbena škola Ivana Matetića 
Ronjgova Rijeka 

 
- stručno usavršavanje učitelja 
 
 

 
- voditelji zbora 
 
 

 
- 12 sati 

 

 
- prijevoz 
 
 

       
Veljača 

 

 
- Odjel Čakovec – sudjelovanje na 
Fašničkom koncertu UŠ M. Magdalenić 
u CZK Čakovec 

 
- Koncert pod maskama, stjecanje 
iskustva koncertiranja 
 

 
- članovi zbora, voditelj 

 

- 3 sata 

 
- slatkiši i sokovi 

 
Ožujak 

   
- članovi zbora, voditelj 

 
- 1 dan 

 



 - Odjel Čakovec – 3. susret zborova 
glazbenih škola, Sesvete 
 
 
 
 
- Odjel Čakovec - Međunarodno 
natjecanje dječjih zborova Vallis aurea 
cantat: Požega, 21.3.2020. 
 

- sudjelovanje učenika na susretu 
zborova, prezentacija rada školskog 
zbora i UŠ M. Magdalenić, stjecanje 
iskustva nastupa na susretima 
zborova glazbenih škola 
 
- sudjelovanje učenika na natjecanju 
zborova, prezentacija rada školskog 
zbora i UŠ M. Magdalenić, stjecanje 
iskustva nastupa na natjecanju 
zborova glazbenih škola 

 
 
 
 
 
- članovi zbora, voditelj 

 
 
 
 
 
- 1 dan 

- prijevoz za 
učenike i voditelje 
 
 
 
 
- prijevoz za 
učenike i voditelje 

 
Travanj 

 

 
- Odjel Čakovec – sudjelovanje  na 4. 
Županijskoj smotri pjevačkih zborova 
osnovnih i srednjih škola u CZK Čakovec 
 

 
- sudjelovanje učenika na 
županijskoj smotri, prezentacija rada 
školskog zbora i UŠ M. Magdalenić, 
stjecanje iskustva nastupa na 
smotrama 

 
- članovi zbora, voditelj 
 

 
- 3 sata 

 
 

 
Svibanj 

 
- Odjel Čakovec – sudjelovanje na 
završnom koncertu UŠ M. Magdalenić 
u CZK Čakovec 
 
- Odjel Mursko Središće/ Prelog – 
sudjelovanje na završnim koncertima 
učenika područnih odjeljenja 

 
- prezentacija rada školskog zbora, 
stjecanje iskustva koncertiranja 
 
 
- prezentacija rada komornih 
zborova, stjecanje iskustva 
koncertiranja 

 
- članovi zbora, voditelj 
 
 
 
- članovi komornih 
zborova, voditelji 

 
- 4 sata 
 
 
 
- 2 sata 

 
- slatkišii i sokovi 
 
 
 
- slatkiši i sokovi 

 

 

 

Članovi ispitne komisije: 

Nataša Bračko prof. – predsjednik komisije 

Ljubica Crnčec mag.mus. 

Zrinka Novak mag.mus. 

 

            Pročelnik:  Nataša Bračko, prof. 



HARMONIKA - KURIKULUM 2019./2020. 

Nastavnica: Monika Nekić, bacc. harm. 

Komisija za ispite i audicije:  
Monika Nekić, bacc. harm. 

Senka Bašek-Šamec, prof. (predsj.) 

Mario Jagec, Mag. Art. 

Nataša Bračko, prof. (zamjena) 

 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj 

učenika/sudionika 

Predviđe

no 

trajanj

e 

Potrebe 

 

Rujan 

 

-dogovori za raspored 
- upoznavanje s organizacijom rada i 

pravilnikom GŠ, raspored i način odvijanja 

nastave tijekom šk. god. 2019./20. 

 

uppupoznavanje sa  

- roditelji učenika i učitelji 2 sata 
 

 

Listopad 

 - 10.10.2019. (nenastavni dan) 

međunarodna suradnja povodom Dana 

učitelja - gostovanje učitelja UŠ M. 

Magdalenić Čakovec u GŠ Slovenska 

Bistrica na zajedničkom koncertu 

učitelja 

 - razvoj suradnje sa kolegama van škole, 

komunikacijske vještine, prikupljanje 

znanja, bogaćenje literature 

- svi učitelji UŠ M. 

Magdalenić u Čakovcu i 

domaćini 

7 sati -  prijevoz 

 

Studeni 

- 13. 11. prva produkcija klase  

 

- 20. 11. prva produkcija odjela 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, analiza napretka sviračkih 

sposobnosti, obavijesti o radu i 

napredovanju učenika 

- svi učenici i 

njihovi roditelji, 

učitelji 

- odabrani učenici, 

učitelji, roditelji 

1 sat 

 

2 sata 

 

- slatkiši, grickalice 

 

- slatkiši, grickalice 

 



 

Prosinac 

-  10.12.2019. Koncert škole u 

CzK 

 

- Koncert UŠ M. Magdalenić  

 

- sudjelovanje na događanjima u  

u sklopu TZ „Advent u gradu 

Zrinskih“  

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada i napretka 

učenika, prilagodba učenika na 

nastupe u novim prostorima 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada i napretka 

učenika 

- razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- učenici i učitelji UŠ 

 

- 2-3 učenika, roditelji i 

učitelji 

 

- 2 učenika 

6 sati 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

- prijevozno 

sredstvo 

 

- slatkiši, grickalice, 

sokovi 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 

 

Siječanj 

- sudjelovanje na seminaru u 

organizaciji Glazbene škole u 

Varaždinu 

 

 

 

 - Centar izvrsnosti – seminari u  

Opatiji 

 

- usvajanje novih znanja i vještina; 

stvaranje navike javnog nastupa, 

druženje učenika 

 

 

-  stjecanje novih vještina, razvoj 

sposobnosti, prikupljanje znanja, 

bogatstvo literature, novi načini rada u 

školama 

- 3 do 4 učenika 

 

 

 

 

 

-  učiteljica (Monika 

Nekić)  

4 sata 

 

 

 

 

 

 

2 dana 

- prijevozno 

sredstvo, troškovi 

seminara 

   

 - prijevoz, smještaj, 

hrana  

 

Veljača 

- sudjelovanje na Državnom 

natjecanju “Mladi Padovec“ u 

Novom Marofu 

 

- 19.2. (nenastavni dan) Fašnički 

koncert UŠ 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, razvijanje natjecateljskog 

duha, razvijanje kritičkog mišljenja, 

razvoj unutarnje i vanjske 

motivacije 

- druženje učenika, zabava, razvoj 

motivacije, analiza stečenih vještina 

- 2 do 4 učenika 

 

 

 

 

 

-   do 5 učenika 

8 sati 

 

 

 

 

2 sata 

- prijevozno 

sredstvo 

 

 

 -   slatkiši, 

grickalice, sokovi, 

krafne 



 

Ožujak 

-sudjelovanje na 

Accordionfestu u Varaždinu 

 

 

 

 

 

 

 - Smotra harmonikaša u Virovitici  

  

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, druženje učenika, 

razvijanje natjecateljskog duha 

 

 

 

 

-  priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, razvijanje kritičkog mišljenja, 

razvoj unutarnje i vanjske motivacije, 

druženje, razvoj socijalnih vještina 

- 2 do 6 učenika 

 

 

 

 

 

 

 

- do 6 učenika  

4 sata 

 

 

 

 

 

 

 

1 dan 

- prijevozno 

sredstvo, troškovi 

kotizacije 

 

 

 

 

 

- prijevoz 
 

 

Travanj 

15.04. druga produkcija klase 

 

Koncert nagrađenih učenika 

 

 

 

 

Festival glazbe - 3 dana: Koncert 

pobjednice natjecanja Rudolf 

Matz 2019. Tao Juan Hsiao, 

Koncert nagrađenih učenika UŠ 

M. Magdalenić, Koncert Orkestra 

hrvatske glazbene mladeži  

 

 

 

 

 

     

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, obavijesti o radu i 

napredovanju učenika 

 

- prezentacija uspjeha učenika 

 

 

 

- upoznavanje nove glazbene 

literature, stjecanje vanjske 

motivacije, razvijanje kritičkih 

komponenata u izvođenju, druženje, 

razvijanje komunikacijskih vještina 

- svi učenici, 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

 

- nagrađeni 

učenici, njihovi 

roditelji i 

nastavnici 

 

- svi učenici, 

učitelji   

1 sat 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

 

 

 

3 sata 

-slatkiši, grickalice 

 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 

 

 

 

 

- prijevozno sredstvo           



 43. međunarodni susret 

harmonikaša u Puli 

-pripremni koncerti za natjecanja u 

dogovoru sa drugim gl. i osn. školama 

(Varaždin, Zabok, Ivanec, Ludbreg…) 

  

- prezentacija instrumenta na 

Glazbenoj radionici i u Osnovnim 

školama u Čakovcu i okolici 

 

- upoznavanje nove glazbene 

literature, stjecanje vanjske 

motivacije, razvijanje kritičkih 

komponenata u izvođenju, druženje, 

razvijanje komunikacijskih vještina       

 

 

 stjecanje iskustva javnog nastupa, razvoj 

motivacije, druženje, razvoj 

komunikacijskih vještina  

- prezentacija instrumenta, animacija i 

motivacija za upis novih učenika u 

glazbenu školu, doprinos učenika 

stečenim znanjem i vještinama na 

tematskim glazbenim programima 

- do 3 učenika, 

učitelj 

 

 

 

 

 

 - do 5 učenika  

 

 

 

2 do 4 učenika  

 

3 dana 

 

 

 

 

 

 

 

3 sata 

 

 

4 sata 

-prijevoz, 

kotizacija, 

smještaj, 

hrana 

 

 

 

- prijevoz  

 

 

 

 - prijevoz  



 

Svibanj 

- sudjelovanje na Hrvatskom 

natjecanju za harmoniku u 

Daruvaru 

 

- 13.5. treća interna 

produkcija/produkcija odjela 

 

 

 

- Završni koncert UŠ M. 

Magdalenić u sklopu Dana 

grada (nenastavni dan) 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, razvijanje natjecateljskog 

duha 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada i napretka 

učenika 

 

 

- razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika 

 

- 2 do 4 učenika, 

učitelj 

 

 

- učenici, učitelji, 

roditelji 

 

- 1 do 2 učenika, 

učitelji, roditelji 

 

2 do 3 

dana  

 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

4 sata 

 

prijevozno 

sredstvo, 

kotizacija, 

smještaj, 

hrana 

 

- slatkiši, 

grickalice 

 

 

- slatkiši, 

sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 
 

 

 



 

 

15. međunarodni susret harmonikaša, 

Murska Sobota, Slovenija  

 

 

 

 

 

 

Bistrički Zvukolik , Marija Bistrica  

 

 

 

 

 

 

Harmonika festival u Karlovcu  

 

 

 

 

 

 

 

Koncert učitelja Umjetničke škole 

Miroslav Magdalenić Čakovec 

 

 

 

- upoznavanje nove glazbene literature, 

stjecanje vanjske motivacije, razvijanje 

kritičkih komponenata u izvođenju, 

druženje, razvijanje komunikacijskih 

vještina       

 

 

 

- upoznavanje nove glazbene literature, 

stjecanje vanjske motivacije, razvijanje 

kritičkih komponenata u izvođenju, 

druženje, razvijanje komunikacijskih 

vještina       

 

 

-  priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, razvijanje kritičkog mišljenja, 

razvoj unutarnje i vanjske motivacije, 

druženje, razvoj socijalnih vještina 

 

 

 

-organizacijske vještine, bogatstvo 

literature, komunikacijske vještine 

 

 

 

- do 3 učenika, učitelji 

 

 

 

 

 

 

 

- do 3 učenika, učitelji 

 

 

 

 

 

 

 - do 3 učenika 

 

 

 

 

 

 

-svi učitelji 

 

 

 

5 sati 

 

 

 

 

 

 

 

7 sati 

 

 

 

 

 

 

1 dan 

 

 

 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

prijevoz, troškovi 

kotizacije 

 

 

 

 

 

 

prijevoz, troškovi 

kotizacije 

 

 

 

 

 

prijevoz 

 

 

 

 

 

 

grickalice, piće 

 

 



 

 
 

 

Lipanj 

 

- sudjelovanje na Koncertu učenika 

šestih razreda u organizaciji UŠ 

 

 

Posjet nagrađenih učenika, učitelja i 

korepetitora Cinestaru

 Nagrada – edukacijska 

predstava Nagrađeni učenici, 

učitelji i korepetitori 2 sata  

-Dan otvorenih vrata 

 

 

 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija učenikovog 

postignuća, druženje i oproštaj od 

učitelja  

Nagrada – edukacijska predstava  

Prikaz djelovanja Umjetničke škole 

široj javnosti i zainteresiranim 

kandidatima uz izravan kontakt učitelja, 

roditelja, sadašnjih i budućih učenika 

 

 

- svi učenici šestih 

razreda, njihovi roditelji 

i nastavnici 

 

Nagrađeni učenici, 

učitelji i korepetitori

  

 

Učitelji i učenici 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

 

3 sata 

 

- slatkiši, grickalice, 

sokovi    

 

Troškovi prijevoza i 

ulaznica 

Tijekom 

nastavne 

godine 

Stručna vijeća za harmoniku -  stjecanje novih vještina, razvoj 

sposobnosti, prikupljanje znanja, 

bogatstvo literature, novi načini rada u 

školama 

- učitelj po potrebi 
- prijevoz, smještaj, 

hrana   



KOMORNA GLAZBA - Harmonikaši - KURIKULUM 2019./2020. 
NASTAVNIK: MONIKA NEKIĆ, bacc. harmonike 

 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj 

učenika/sudionika 

Predviđe

no 

trajanj

e 

Potrebe 

 

Rujan 

 

-dogovori za raspored 
- upoznavanje s organizacijom rada i 

pravilnikom GŠ, raspored i način odvijanja 

nastave tijekom šk. god. 2019./20. 

 

 

 

 

- roditelji učenika i učitelji - 2 sata 
 

 

Listopad 

     

 

Studeni 

 

- 13. 11. prva produkcija klase  

- 20. 11. prva produkcija odjela 

 

- razvoj sviračkih sposobnosti, 

međusobnog slušanja, discipline, 

komunikacijskih vještina 

 

- komorni sastav (8 

učenika), učitelji, 

roditelji   

 

- 1 sat  

 

- slatkiši, 

grickalice  

 

Prosinac 

 

 -  10.12.2019. Koncert škole u CzK 

 

 

 

- Božićna produkcija UŠ M. 

Magdalenić  

 

 - razvoj sviračkih sposobnosti, 

međusobnog slušanja, discipline, 

komunikacijskih vještina, 

prilagodba učenika na nastupe u 

novim prostorima 

-  razvoj sviračkih sposobnosti, 

međusobnog slušanja, discipline, 

komunikacijskih vještina, motivacije 

- učenici i učitelji UŠ 

 

 

- 8 učenika (komorni 

sastav), roditelji i 

učitelj 

6 sati 

 

 

2 sata 

 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 

 

- slatkiši, 

grickalice, sokovi 

 

 
 

Siječanj 

     

 

Veljača 

- 19.2. (nenastavni dan) Fašnički 

koncert UŠ 

 

 

- druženje učenika, zabava, razvoj 

motivacije, analiza stečenih 

vještina i međusobnog slušanja 

 

 

- komorni sastav (8 

učenika)  

2 sata 

 

 

-   slatkiši, 

grickalice, sokovi, 

krafne 

 



 

Ožujak 

     

 

 

Travanj 

15.04. druga produkcija klase 

 

- razvoj sviračkih sposobnosti, 

međusobnog slušanja, discipline, 

komunikacijskih vještina 

- komorni sastav 

(8 učenika) 

 

1 sat 

 

 

-   slatkiši, 

grickalice, 

 
 

Svibanj 

 

- 13.5. treća interna 

produkcija/produkcija odjela 

 

 

 

 

- Završni koncert UŠ M. 

Magdalenić u sklopu Dana grada 

(nenastavni dan) 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

 

 

- druženje učenika, zabava, razvoj 

motivacije, analiza stečenih vještina, 

međusobno muziciranje i slušanje 

 

 

 

- učitelji, učenici i 

njihovi roditelji 

 

 

- komorni sastav (8 

učenika), učitelji, roditelji  

 

2 sata 

 

 

 

 

 

4 sata 

-   slatkiši, 

grickalice, 

 

 

 

- slatkiši, sokovi, 

prijevozno sredstvo 

 

 

Lipanj 

 

Dan otvorenih vrata 

 

 

 

Animacija učenika 

 

Učiteljica, 2-3 učenika 

 

 

2 sata 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

K U R I K U L U M  za šk. god. 2019./20. 

KLAVIR 

 

Učitelji klavira: 

Mirjana Džanko, prof. 

Nikola Mutvar, mag. mus. 

Marijana Hunjak,  glazbenik klavirist 

Maasej Kovačević, jazz pijanist 

Marija Dolores Grabant, glazbenik klavirist 

Tihana Novak, mag. mus. 

Justina Obadić, prof. 

Davor Žličar, prof. 

Daniel Mario Novak, prof., pročelnik odjela  

 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: Mirjana Džanko, prof., Nikola Mutvar, mag. mus., Marijana Hunjak,  glazbenik klavirist, Maasej Kovačević, jazz pijanist 

Marija Dolores Grabant, glazbenik klavirist, Tihana Novak, mag. mus., Justina Obadić, prof., Davor Žličar, prof. 

Daniel Mario Novak, prof., pročelnik odjela 

 



Mjesec Aktivnosti Cilj / Svrha 
Broj učenika / 

sudionika 

Predviđeno 

trajanje 
Potrebe 

Rujan 
Učenje nastavnog gradiva i priprema 

za nadolazeće nastupe 

 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 

Svi učenici   

Listopad 

 

Javni nastupi u školi 

(produkcije klasa) 

 

Motivacija, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

 

Nenastavni dan (10.10.2019.) 

Suradnja s Glasbenom šolom 

Slovenska Bistrica – gostovanje 

naših učitelja u Glazbenoj školi 

Slovenska Bistrica- koncert  

(Slovenska Bistrica/Slovenija) 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i prezentacija 

rada. Druženje s učenicima i 

profesorima iz Glazbene škole 

Slovenska Bistrica.  

 

 

 

 

Učitelji 

 

 

 

 

10 sati 

 

 

Troškovi 

prijevoza 

učitelja 

Stručni skup učitelja klavira 

18.10.2019. 
Stručno usavršavanje učitelja. Učitelji klavira 12 sati 

Troškovi 

prijevoza i 

dnevnica 

 

 

Studeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni nastupi u školi 

 (produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje tehničkih 

problema pri izvedbi glazbenih 

djela, pronalaženje rješenja. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

Stručno vijeće učitelja klavira Stručno usavršavanje učitelja. Učitelji klavira 12 sati 

Troškovi 

prijevoza i 

dnevnica 



 

 

 

 

Studeni 
Produkcija klavirskog Odjela  

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje tehničkih 

problema pri izvedbi glazbenih 

djela, pronalaženje rješenja. 

Učenici klavira, svi 

učitelji, roditelji 

2 sata  

   

 

Sudjelovanje na seminaru 

međunarodne glazbene škole Clavis 

(Zagreb) 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

Učenici i učitelji 

klavira 
10 sati 

Troškovi 

prijevoza i 

dnevnica 

Prosinac 

Koncert učenika u Centru za kulturu 

Čakovec – nastavni dan 

10.12.2019 

 

Motivacija, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 

roditelji 
2 sata  

Prosinac 
Zimske radionice u organizaciji 

Grada Čakovca 

 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, motivacija, 

druženje i prezentacija naučenog. 

Učenici i učitelji 15 sati  

Siječanj 

Opatija – Centar izvrsnosti 

u organizaciji HDGPP-a 

Seminari, stručna usavršavanja, 

koncerti 
Učitelji 72 sata 

Troškovi 

prijevoza i 

smještaja 

učitelja 

Audicija za 7. Državno natjecanje 

učenika osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu 

 

Provjera spremnosti učenika za 

nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
2 sata  



 

Seminar: aktivan rad sa učenicima, 

predavanje i koncert (organizator UŠ 

M.  

Magdalenić) 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

Učenici i učitelji 10 sati  

Suradnja s Glazbenom školom u 

Varaždinu – gostovanje učenika 

Glazbene škole u Varaždinu u našoj 

školi - koncert 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 

profesorima iz Glazbene škole u 

Varaždinu. Motivacija. 

Učenici, učitelji, 

roditelji 
4 sata 

Troškovi za 

sokove i klipiće 

Veljača 

Fašnički koncert u Centru za kulturu 

Čakovec – nenastavni dan 

19.02.2020. 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, šaljivi  

koncert pod maskama. 

Učenici, učitelji, 

roditelji 
2 sata  

Sudjelovanje na seminaru 

međunarodne glazbene škole Clavis 

(Zagreb) 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

Učenici i učitelji 10 sati 

Troškovi 

prijevoza i 

dnevnica 

Suradnja s Glazbenom školom u 

Varaždinu – gostovanje naših 

učenika u Glazbenoj školi u 

Varaždinu - koncert 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 

profesorima iz Glazbene škole u 

Varaždinu. Motivacija. 

Učenici, učitelji, 

roditelji 

 

 

4 sata 

Troškovi 

prijevoza 

učenika i 

učitelja 

Državno natjecanje učenika osnovnih 

škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu  

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 

Motivacija. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
10 sati 

Troškovi 

prijevoza 

učenika i 

učitelja 

Veljača 

Audicija za natjecanje „Memorijal 

Jurica Murai i Murai Grand Prix“ u 

Glazbenoj školi u Varaždinu 

 

Provjera spremnosti učenika za 

nadolazeće natjecanje. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
2 sata  



Priprema javnog nastupa. 

Motivacija. 

Audicija za međunarodno natjecanje 

mladih glazbenika Sonus op. 6 

Provjera spremnosti učenika za 

nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 

Motivacija. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
2 sata  

Ožujak 

 

Međunarodno natjecanje „Memorijal 

Jurica Murai i Murai Grand Prix“ u 

Glazbenoj školi u Varaždinu 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
10 sati 

Troškovi 

prijevoza 

učenika i 

učitelja 

Međunarodno natjecanje mladih 

glazbenika Sonus op. 6 

 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
10 sati 

Troškovi 

prijevoza 

učenika i 

učitelja 

Travanj 

Festival glazbe u UŠ Miroslav 

Magdalenić Čakovec  

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika.  

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

Pojedini učenici i 

učitelji 
72 sata  Koncert orkestra hrvatske glazbene 

mladeži 

Koncert pobjednice natjecanja 

Rudolf Matz 2019 

(Tao-Yuan Hsiao) 

Audicija za 10. Međunarodno 

natjecanje u Bečeju 

(Bečej/Srbija) i Daleki akordi 2020 u 

Splitu 

Provjera spremnosti učenika za 

nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 

Motivacija. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
2 sata  



Koncert nagrađenih učenika u 

Dvorani Scheier  

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Učenici i učitelji 2 sata  

Prosviravanje nastavnog programa 

(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje tehničkih 

problema pri izvedbi glazbenih 

djela, iznalaženje rješenja. 

Svi učenici i 

učitelji, roditelji 
2 sata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanj 

 

Audicija za Međunarodno natjecanje 

„Musile di Piave“ 

 

 

Provjera spremnosti učenika za 

nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 

Motivacija. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
2 sata 

Troškovi 

prijevoza, 

dnevnica i 

smještaja 

učenika i 

učitelja 

„Festival mladih pijanista“ u Rijeci 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

 

Pojedini učenici i 

učitelji 
44 sata 

Troškovi 

prijevoza, 

dnevnica i 

smještaja 

učenika i 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

 

 

10. Međunarodno natjecanje u 

Bečeju 

(Bečej/Srbija) 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 
44 sati 

 

Troškovi 

prijevoza, 

dnevnica i 

smještaja 

učenika i 

učitelja 

Stručno usavršavanje učitelja 

 

Upoznavanje s načinom rada 

drugih pedagoga, umjetnički i 

tehnički napredak u sviranju. 

Učitelji 12 sati 
Troškovi 

prijevoza, 

dnevnica i 

smještaja 
Međunarodno natjecanje  

„Daleki akordi 2020“ 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 
 

 

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

 

Međunarodno natjecanje „Musile di 

Piave“ (Venecija/Italija) 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Učenici natjecatelji 

i učitelji 

 

 

 

 

Učenici i učitelji 

 

 

 

 

 

44 sati 

učenika i 

učitelja 

 

 

Troškovi 

prijevoza, 

dnevnica i 

smještaja 

učenika i 

učitelja 

Produkcija klavirskog odjela 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje tehničkih 

problema pri izvedbi glazbenih 

djela, pronalaženje rješenja. 

Učenici klavira, svi 

učitelji, roditelji 
2 sata  

Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 

u Centru za kulturu Čakovec-  

nenastavni dan 

 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika.  

Pojedini učenici, svi 

učitelji, roditelji 
2 sata 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert učitelja 
Razvijanje organizacijskih 

vještina 
Pojedini učitelji 2 sata  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacije i animacije u vrtićima, 

školama i na našoj Glazbenoj 

radionici 

 

 

Uvod u glazbeno obrazovanje i 

upoznavanje s instrumentom. 

 

Pojedini učenici i 

učitelji 

 

4 sata 

 

Troškovi 

prijevoza 

učenika i 

učitelja 

Samostalni koncert/predstava 

Baletnoj odjela škole CZK 

Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 

Pojedini učenici, svi 

učitelji, roditelji 
2 sata  



 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 

navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika.  

 

Godišnji ispiti iz klavira 

 

Vrednovanje i ocjenjivanje 

cjelogodišnjeg rada učenika. 
Svi učenici i učitelji 30 sati  

Koncert učenika završnih razreda 

U.Š. M. Magdalenić 

Prezentacija naučenog na kraju 

šestogodišnjeg osnovnoškolskog 

glazbenog obrazovanja. 

Simbolični oproštaj s učenicima. 

Učenici 6. razreda, 

svi učitelji 
2 sata 

Troškovi 

prigodnog 

domjenka i 

simboličnih 

poklona 

učenicima 

Dan otvorenih vrata 

 

Prikaz djelovanja Umjetničke 

škole široj javnosti i 

zainteresiranim kandidatima uz 

izravan kontakt učitelja, roditelja, 

sadašnjih i budućih učenika. 

 

Učitelji i učenici 3 sata  

 

 

 

 

 



 
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

K U R I K U L U M  za šk. god. 2019./20. 

GITARA 

 

Učitelji gitare: 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Filip Vincek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. savjetnik, pročelnik odjela za žičane instrumente 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Filip Vincek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. savjetnik, predsjednik komisije 

Boris Novak, prof.  (zamjena) 

 

 



Mjesec Aktivnosti Cilj / Svrha 
Broj učenika / 

sudionika 
Predviđeno 

trajanje 
Potrebe 

Rujan 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja. 

Svi učenici   

Stručni skup u organizaciji AZOO, 
Zagreb, Čučerje – Manifestacija 

„Jesen u Čučerju“ (građanski odgoj) 
Stručno usavršavanje djelatnika 

Zainteresirani 
učitelji 

12 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

Stručni skup u organizaciji AZOO, 
Glazbena škola u Varaždinu – Rad sa 

slijepom i slabovidnom djecom 
Stručno usavršavanje djelatnika 

Zainteresirani 
učitelji 

4 sata 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

Listopad 

2.10. Stručni skup u organizaciji 
AZOO – Stručno-metodička priprema 

za polaganje stručnog ispita 
Stručno usavršavanje djelatnika 

Zainteresirani 
učitelji 

8 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

Javni nastupi u školi 
(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, iznalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

10.10.2019. nenastavni dan 
povodom Dana učitelja – 
međunarodna suradnja – gostovanje 
učitelja UŠ M. Magdalenić u 
Glasbenoj šoli Slovenska Bistrica na 
zajedničkom koncertu učitelja 

Koncert učitelja, razvijanje 
prijateljske suradnje s kolegama, 
motivacija učenicima 

Svi djelatnici škole 12 sati Prijevoz 

Studeni 

Godišnji skup Hrvatske udruge 
gitarskih pedagoga - Poreč 

Stručno usavršavanje učitelja. 
Stručna predavanja, koncerti, 
godišnja Skupština Hrvatske 
udruge gitarskih pedagoga 

3 učitelja 72 sata 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 
smještaja 

Javni nastupi u školi 
 (produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 

Svi učenici i učitelji 2 sata  



glazbenih djela, pronalaženje 
rješenja. 

Stručno vijeće učitelja gitare, 
Varaždin 

Stručno usavršavanje učitelja Učitelji gitare 12 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Suradnja s Glazbenom školom u 
Varaždinu – gostovanje naših 
učenika u Glazbenoj školi u 
Varaždinu i gostovanje varaždinskih 
učenika u našoj školi 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 
Razvijanje organizacijskih 

vještina, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika. 
Druženje s učenicima i 

profesorima iz Glazbene škole u 
Varaždinu. Motivacija. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata 
Potrebe 
prijevoza 



Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Prosinac 

10.12. Nenastavni dan - Koncert 
učenika u Centru za kulturu Čakovec 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Zimski praznici – radionice u suradnji 
s Gradom Čakovcom 

Prezentacija rada škole, rad s 
mlađom djecom, potencijalnim 

kandidatima za upis u našu školu 
Učitelji 8 sati  

 Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Siječanj 

8.1.-10.1. 2019. Opatija – Centar 
izvrsnosti 

u organizaciji HDGPP-a 

Seminari, stručna usavršavanja, 
koncerti 

Zainteresirani 
učitelji 

72 sata 

Troškovi 
prijevoza i 
smještaja 
učitelja 

Koncert i seminar za učenike gitare 
od strane eminentnog gitarskog 

pedagoga 

Upoznavanje s načinom rada 
drugih pedagoga, umjetnički i 
tehnički napredak u sviranju 

Učenici i učitelji 10 sati 

Troškovi 
honorara i 
smještaja 
predavača 

Audicija za 8. Državno natjecanje 
učenika osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu i 
za regionalno natjecanje HDGPP 

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

2 sata  

Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Veljača Stručno vijeće učitelja gitare Stručno usavršavanje učitelja Učitelji gitare 12 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 



8. Državno natjecanje učenika 
osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu  

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

10 sati 

Troškovi 
prijevoza 
učenika i 
učitelja 

19.2. nenastavni dan – Fašnički 
koncert škole 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Ožujak 

Koncert i seminar za učenike gitare 
od strane eminentnog gitarskog 
pedagoga 

Upoznavanje s načinom rada 
drugih pedagoga, umjetnički i 
tehnički napredak u sviranju 

Učenici i učitelji 10 sati 

Troškovi 
honorara i 
smještaja 
predavača 

Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Travanj 

Festival glazbe - 3 dana: koncert 
pobjednice natjecanja Rudolf Matz 

2019.  Tao Juan, koncert nagrađenih 
učenika UŠ M. Magdalenić, koncert 
orkestra Hrvatske glazbene mladeži 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Učenici i učitelji 2 sata  

Audicija za Omiš guitar fest 2020. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare  

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija.  

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

2 sata  



Omiš guitar fest 2020. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare i seminari  

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. Rad učenika s drugim 

pedagozima. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 
smještaja 
učenika i 
učitelja 

Prosviravanje nastavnog programa 
(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, iznalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika.  
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 

glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Bistrički zvukolik, 7. festival, 
međunarodno mješovito natjecanje 

glazbenika (solista i komornih 
sastava), koncerti i radionice 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 
smještaja 
učenika i 
učitelja 

Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

Svibanj 
Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 

u Centru za kulturu Čakovec u sklopu 
Dana grada – nenastavni dan 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  



prezentacija rada učenika. 
Motivacija. 

Koncert učitelja 
Prezentacija sviračkog umijeća 

učiteljima. Motivacija. 
Zainteresirani 

učitelji 
2 sata  

Lipanj 

Godišnji ispiti iz gitare  
Vrednovanje i ocjenjivanje 

cjelogodišnjeg rada učenika 
 

Svi učenici i učitelji 10 sati  

Dan otvorenih vrata 

Prikaz djelovanja Umjetničke 
škole široj javnosti i 

zainteresiranim kandidatima uz 
izravan kontakt učitelja, 

roditelja, sadašnjih i budućih 
učenika 

Učitelji i učenici 3 sata  

Posjet nagrađenih učenika, učitelja i 
korepetitora Cinestaru 

Nagrada – edukacijska predstava 
Nagrađeni učenici, 

učitelji i korepetitori 
2 sata 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Koncert učenika završnih razreda 
U.Š. M. Magdalenić te podjela 
svjedodžbi – Dvorana Zrinski 

Prezentacija naučenog na kraju 
šestogodišnjeg osnovnoškolskog 

glazbenog obrazovanja. 
Simbolični oproštaj s učenicima 

Učenici 6. razreda, 
svi učitelji, roditelji 

2 sata 

Troškovi 
prigodnog 
domjenka i 

poklona 
učenicima 

Stručni skup u organizaciji AZOO  Stručno usavršavanje djelatnika 
Zainteresirani 

učitelji 
8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
dnevnica 

 

 

 

 



Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

K U R I K U L U M  za šk. god. 2019./20. 

 

KOMORNA GLAZBA 

(Ansambl gitara) 
Učitelj: 

Marko Žerjav, prof. savjetnik  i Franjo Drožđek, mag.mus. 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Filip Vincek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. savjetnik, predsjednik komisije 

Boris Novak, prof.  (zamjena) 

 

 

 

 



Mjesec Aktivnosti Cilj / Svrha 
Broj učenika / 

sudionika 
Predviđeno 

trajanje 
Potrebe 

Rujan 
Učenje nastavnog gradiva i 

priprema za nadolazeće nastupe 
Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja. 

Svi učenici   

Listopad 

10.10.2019. nenastavni dan 
povodom Dana učitelja – 
međunarodna suradnja – 
gostovanje učitelja UŠ M. 

Magdalenić u Glasbenoj šoli 
Slovenska Bistrica na zajedničkom 

koncertu učitelja 

Koncert učitelja, razvijanje 
prijateljske suradnje s kolegama, 
motivacija učenicima 

Svi djelatnici škole 12 sati Prijevoz 

Javni nastupi u školi 
(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, iznalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

Studeni 

Suradnja s Glazbenom školom u 
Varaždinu 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 
profesorima iz Glazbene škole u 

Varaždinu. Motivacija. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata  

Godišnji skup Hrvatske udruge 
gitarskih pedagoga - Poreč 

Stručno usavršavanje učitelja. 
Stručna predavanja, koncerti, 
godišnja Skupština Hrvatske 
udruge gitarskih pedagoga 

2 učitelja 72 sata 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 
smještaja 
učiteljima 



Javni nastupi u školi 
 (produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

Stručno vijeće učitelja gitare, 
Varaždin 

Stručno usavršavanje učitelja Učitelji gitare 12 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  

   

Prosinac 
10.12. Nenastavni dan - Koncert 

učenika u Centru za kulturu 
Čakovec 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Siječanj 

Zimski praznici – radionice u 
suradnji s Gradom Čakovcom 

Prezentacija rada škole, rad s 
mlađom djecom, potencijalnim 

kandidatima za upis u našu 
školu 

Učitelji 8 sati  

Opatija – Centar izvrsnosti 
u organizaciji HDGPP-a 

Seminari, stručna usavršavanja, 
koncerti 

Učitelji 72 sata 

Troškovi 
prijevoza i 
smještaja 
učitelja 



Koncert i seminar za učenike gitare 
od strane eminentnog gitarskog 

pedagoga 

Upoznavanje s načinom rada 
drugih pedagoga, umjetnički i 
tehnički napredak u sviranju 

Učenici i učitelji 10 sati 

Troškovi 
honorara i 
smještaja 
predavača 

Audicija za 8. Državno natjecanje 
učenika osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu 

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji 
i učitelji 

2 sata  

Veljača 

19.2. nenastavni dan – Fašnički 
koncert škole 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Stručno vijeće učitelja gitare Stručno usavršavanje učitelja Učitelji gitare 12 sati 
Troškovi 

prijevoza i 
dnevnica 

8. Državno natjecanje učenika 
osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu  

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji 
i učitelji 

10 sati 

Troškovi 
prijevoza 
učenika i 
učitelja 

Fašnički koncert 
Motivacija, druženje i 
prezentacija naučenog 

Pojedini učenici i 
učitelji 

2 sata  

Ožujak 
Suradnja s Glazbenom školom u 

Varaždinu 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 
profesorima iz Glazbene škole u 

Varaždinu. Motivacija. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata 
Potrebe 
prijevoza 

Travanj 

Festival glazbe - 3 dana: koncert 
pobjednice natjecanja Rudolf Matz 

2019.  Tao Juan Hsiao, koncert 
nagrađenih učenika UŠ M. 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
Učenici i učitelji 2 sata  



Magdalenić, koncert orkestra 
Hrvatske glazbene mladeži 

prezentacija rada učenika. 
Motivacija. 

Audicija za Omiš guitar fest 2020. – 
međunarodno natjecanje učenika 
gitare 

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji 
i učitelji 

2 sata  

Omiš guitar fest 2020. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare i seminari  

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 
smještaja 
učenika i 
učitelja 

Prosviravanje nastavnog programa 
(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje 
učenika, prepoznavanje 

tehničkih problema pri izvedbi 
glazbenih djela, iznalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Svibanj 

Koncert učitelja 
Prezentacija sviračkog umijeća 

učiteljima. Motivacija. 
Zainteresirani 

učitelji 
2 sata  

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 

glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Bistrički zvukolik, 7. festival, 
međunarodno mješovito natjecanje 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata 
Troškovi 

prijevoza, 



glazbenika (solista i komornih 
sastava), koncerti i radionice 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

dnevnica i 
smještaja 
učenika i 
učitelja 

Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 
u Centru za kulturu Čakovec u 

sklopu Dana grada – nenastavni dan 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  

Lipanj 

Koncert učenika završnih razreda 
U.Š. M. Magdalenić te podjela 
svjedodžbi – Dvorana Zrinski 

 

Prezentacija naučenog na kraju 
šestogodišnjeg osnovnoškolskog 

glazbenog obrazovanja. 
Simbolični oproštaj s učenicima 

Učenici 6. razreda, 
svi učitelji 

2 sata 

Troškovi 
prigodnog 
domjenka i 
simboličnih 

poklona 
učenicima 

Posjet nagrađenih učenika, učitelja i 
korepetitora Cinestaru 

Nagrada – edukacijska 
predstava 

Nagrađeni učenici, 
učitelji i 

korepetitori 
2 sata 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Dan otvorenih vrata 

Prikaz djelovanja Umjetničke 
škole široj javnosti i 

zainteresiranim kandidatima uz 
izravan kontakt učitelja, 

roditelja, sadašnjih i budućih 
učenika 

Učitelji i učenici 3 sata  

 

 

 



 

 
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

 
K U R I K U L U M  za šk. god. 2019./20. 

 

T A M B U R E 
 

Učitelj tambura: Boris Novak, prof. 
 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 
 

Boris Novak, prof. 
Franjo Drožđek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. savjetnik, predsjednik komisije 
Filip Vincek, mag. mus. (zamjena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mjesec aktivnosti cilj/svrha broj učenika 

/sudionika 

potrebe 

rujan - Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

- razvijanje radnih navika i kontinuiranog 

vježbanja 

- svi učenici  

listopad -  1. javni nastup u školi (produkcija klasa)  

 

Nenastavni dan: 

-  posjet Glazbenoj školi Slovenska Bistrica 

   (Međunarodna suradnja) 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa 

- priprema i stvaranje navike javnog nastupa 

 

 

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

studeni - 2.  javni nastup u školi (produkcija klasa) 

 

 

- produkcija Odjela za žičane instrumente 

- priprema i stvaranje navike javnog nastupa 

- obavijest o radu i napredovanju učenika 

 

- stvaranje navike javnog nastupa 

- obavijest o radu i napredovanju učenika  

- motivacija učenika           

 

- učenici i njihovi 

roditelji 

 

- dio učenika 

gitare, 

violine i 

tambura 

(20-40) 

- svi učitelji 

 

prosinac - Koncert učenika u CZK Čakovec  - prezentacija rada i napretka učenika  - učenici i njihovi 

roditelji 

- profesor 

 

- stvaranje navike 

javnog nastupa 

- motivacija 

učenika           

 

 

siječanj - Audicija za 8. Državno natjecanje ˝Mladi 

Padovec˝ u Novom Marofu 

- Prosviravanje programa za natjecanje         

 

-  pripremanje za natjecanje 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa  

 

- učenici  

- profesor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača Nenastavni dan: 

- Fašnički koncert u CZK Čakovec  

 

 

- Prosviravanje programa za natjecanje         

- 3. produkcija klase 

 - Državno natjecanje ˝Mladi Padovec˝ u Novom 

Marofu  

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa  

 

 

- edukacija, poticanje interesa djece 

- pripremanje za natjecanje 

- razvijanje natjecateljskog duha 

- 1 - 3 učenika 

- učenici i njihovi 

roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

ožujak - suradnja s Glazbenom školom u Varaždinu 

- suradnja s Glazbenom školom Franje 

Lučića, Velika Gorica 

 

 

 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa 

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

travanj - Koncert nagrađenih učenika u dvorani Scheier  

 

- 7. Međunarodno natjecanje tamburaša, Požega 

- 4. produkcija klase 

 

 

- stvaranje navike javnog nastupa 

 

 

- obavijest o radu i napredovanju učenika  

- motivacija učenika    

- pripremanje za natjecanje  

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

svibanj - Prezentacija instrumenta u osnovnim školama 

- Produkcija odjela za žičane instrumente 

 

 

 

Nenastavni dan: 

- Završni koncert u CZK Čakovec  

- animacija i motivacija za upis u glazbenu školu 

- prezentacija instrumenta 

- edukacija djece  

 

-  dio učenika gitare, violine i tambura (20-40) 

svi učitelji 

- stvaranje navike javnog nastupa 

 

 

- 1-3 učenika 

- profesor 

 

 

-učenici i njihovi 

roditelji, svi 

učitelji 

 

lipanj - Završna produkcija  

- Godišnji ispiti  

 

- Koncert učenika završnih razreda  

- Dan otvorenih vrata 

- prezentacija rada i napretka učenika  

 

 

- obilježavanje uspjeha učenika po završetku 

osnovne glazbene škole 

- javna prezentacija škole  

- svi učenici i 

njihovi roditelji 

- profesor 

 

-1-2 učenika 

- svi učitelji 

 



Kurikulum za šk. god. 2019./2020. – KOMORNA GLAZBA – TAMBURE; UČITELJ: BORIS NOVAK, prof. 

 

 

mjesec aktivnosti cilj/svrha broj učenika 

/sudionika 

potrebe 

rujan - Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

- razvijanje radnih navika i kontinuiranog 

vježbanja 

- svi učenici  

listopad -  1. javni nastup u školi (produkcija klasa)  

 

 

 

-  Nenastavni dan  

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa 

- priprema i stvaranje navike javnog nastupa 

 

-  posjet glazbenoj školi Slovenska bistrica   

(međunarodna suradnja) 

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

studeni - 2.  javni nastup u školi (produkcija klasa) 

 

 

- produkcija Odjela za žičane instrumente 

 

 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog nastupa 

- obavijest o radu i napredovanju učenika 

 

- stvaranje navike javnog nastupa 

- obavijest o radu i napredovanju učenika  

- motivacija učenika           

 

 

 

- učenici i njihovi 

roditelji 

 

- dio učenika 

gitare, 

violine i 

tambura 

(20-40) 

- svi učitelji 

 

prosinac - Božićna produkcija  

- Koncert škole, CZK Čakovec  

 

 

 

 

- prezentacija rada i napretka učenika  

 

 

 

- svi učenici i 

njihovi roditelji 

- profesor 

 

- stvaranje navike 

javnog nastupa 

- motivacija 

učenika           

 

siječanj     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

veljača - Nenastavni dan- Fašnički koncert CZK Čakovec 

 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa  

 

 

 

 

- učenici i njihovi 

roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

ožujak - suradnja s Glazbenom školom u Varaždinu 

-  suradnja s Glazbenom školom Franje Lučića, 

Velika Gorica 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa 

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

travanj - Koncert nagrađenih učenika u dvorani Zrinski  

 

- 4. produkcija klase 

 

 

- stvaranje navike javnog nastupa 

 

 

- obavijest o radu i napredovanju učenika  

- motivacija učenika    

        

- učenici, roditelji 

- profesor 

 

- troškovi 

prijevoza učenika i 

učitelja 

 

svibanj  

- Produkcija odjela za žičane instrumente 

 

- Nenastavni dan- Završni koncert škole u CZK 

Čakovec  

 

-  dio učenika gitare, violine i tambura (20-40) 

svi učitelji 

- stvaranje navike javnog nastupa 

 

- profesor 

 

 

-učenici i njihovi 

roditelji, svi 

učitelji 

 

lipanj - Završna produkcija  

- Godišnji ispiti  

 

- Koncert i svečana podjela svjedodžbi  

  završnih razreda – dvorana Zrinski 

- Dan otvorenih vrata 

- prezentacija rada i napretka učenika  

 

 

- obilježavanje uspjeha učenika po završetku 

osnovne glazbene škole 

- javna prezentacija škole  

- svi učenici i 

njihovi roditelji 

- profesor 

 

- svi učitelji 

 



Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

K U R I K U L U M  za šk. god. 2019./20. 

VIOLINA  

 

Učitelj violine : 

Mia Dugandžić-Marić, mag. mus. 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Mia Dugandžić-Marić, mag. mus. 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. savjetnik, predsjednik komisije 

Boris Novak, prof.  

 

 

Mjesec Aktivnosti Cilj / Svrha 
Broj učenika / 

sudionika 
Predviđeno 

trajanje 
Potrebe 

Rujan 
Učenje nastavnog gradiva i 

priprema za nadolazeće 
nastupe 

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja. 

Svi učenici   

Listopad 
Javni nastupi u školi 
(produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje učenika, 
prepoznavanje tehničkih problema pri 

Svi učenici i učitelji 2 sata  



izvedbi glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

10.10.2019. Posjet Glasbenoj 
šoli Slovenska Bistrica – 
nenastavni dan 

Koncert učitelja, razvijanje prijateljske 
suradnje s kolegama, motivacija 
učenicima 

Svi djelatnici škole 12 sati Prijevoz 

Studeni 

Posjet vrtićima i školama zbog 

predstavljamja violine, ostali 

neplanirani nastupi 

Stvaranje navike javnog nastupa, 

prezentacija rada učenika i škole. 

Pojedini učenici 

violine, učiteljica 

violine i korepetitor 

3 sata  

Javni nastupi u školi 
 (produkcije klasa) 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje učenika, 
prepoznavanje tehničkih problema pri 
izvedbi glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 

Svi učenici i učitelji 2 sata  

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje učenika, 

prepoznavanje tehničkih problema pri 
izvedbi glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  



Suradnja s Glazbenom školom 
u Varaždinu – gostovanje naših 
učenika u Glazbenoj školi u 
Varaždinu i gostovanje 
varaždinskih učenika u našoj 
školi 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje učenika, 

prepoznavanje tehničkih problema pri 
izvedbi glazbenih djela, pronalaženje 

rješenja. 
Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i profesorima iz 
Glazbene škole u Varaždinu. 

Motivacija.  

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata Potrebe prijevoza 

Prosinac 

Nenastavni dan - Koncert 
učenika u Centru za kulturu 

Čakovec 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Zimski praznici – radionice u 
suradnji s Gradom Čakovcom 

Prezentacija rada škole, rad s mlađom 
djecom, potencijalnim kandidatima za 

upis u našu školu 
Učitelji 8 sati  

Siječanj 

Učenje nastavnog gradiva i 

priprema za nadolazeće nastupe 
Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici   

Posjet vrtićima i školama zbog 

predstavljanja violine, ostali 

neplanirani nastupi 

Razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

Pojedini učenici 

violine, učiteljica 

violine i korepetitor 
3 sata   



Veljača 

Posjet vrtićima i školama zbog 

predstavljanja violine, ostali 

neplanirani nastupi 

Razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

Pojedini učenici 

violine, učiteljica 

violine i korepetitor 
3 sata   

Fašnički koncert u Centru za 
kulturu Čakovec – nenastavni 

dan  

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, šaljivi koncert pod maskama 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

2 sata   

Ožujak 
Javni nastup u školi  
Produkcija violina  

 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje učenika, 
prepoznavanje tehničkih problema pri 

izvedbi glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

Svi učenici i učitelj 2 sata   

Travanj  

Koncert nagrađenih učenika u 
Dvorani Zrinski, Scheier 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Učenici i učitelji 2 sata  

Prosviravanje nastavnog 
programa 

(produkcije klasa) 
 
 
 
 

Koncert učitelja 

Motivacija, priprema i stvaranje 
navike javnog nastupa. 

Međusobno uspoređivanje učenika, 
prepoznavanje tehničkih problema pri 

izvedbi glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

 
Prezentacija rada 

Svi učenici i učitelji, 
roditelji 

 
 
 
 
 

Učitelji 

2 sata 
 
 
 
 
 
 

2 sata 

 

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika.  
Međusobno uspoređivanje učenika, 

prepoznavanje tehničkih problema pri 
izvedbi glazbenih djela, iznalaženje 

rješenja. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  

Svibanj 
Završni koncert U.Š. M. 

Magdalenić u Centru za kulturu 
Čakovec – nenastavni dan 

Razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  



Lipanj 

Godišnji ispiti iz violine  
Vrednovanje i ocjenjivanje 

cjelogodišnjeg rada učenika 
 

Svi učenici i učitelji 10 sati  

Dan otvorenih vrata 

Prikaz djelovanja Umjetničke škole 
široj javnosti i zainteresiranim 

kandidatima uz izravan kontakt 
učitelja, roditelja, sadašnjih i budućih 

učenika 

Učitelji i učenici 3 sata  

Koncert učenika završnih 
razreda U.Š. M. Magdalenić te 
podjela svjedodžbi – Dvorana 

Zrinski 

Prezentacija naučenog na kraju 
šestogodišnjeg osnovnoškolskog 

glazbenog obrazovanja. 
Simbolični oproštaj s učenicima 

Učenici 6. razreda, 
svi učitelji, roditelji 

2 sata 

Troškovi 
prigodnog 
domjenka i 
poklona 
učenicima 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

PUHAČKI ODJEL 

Čakovec i Područni odjel Donji Kraljevec  

Nastavnici: 
Vjeran Vidović – pročelnik 
Antun Horvat 
Vesna Tota 
Vedrana Fabac 
Igor Hrustek 
Mario Jagec 
 

Komisija za godišnje ispite: 
Drveni puhački instrumenti: 

Vjeran Vidović 
Vedrana Fabac 

Antun Horvat 
Mario Jagec 

Limeni puhački instrumenti:  
Vjeran Vidović 

Igor Hrustek 
Vesna Tota 

   
Komisiju za audicije za natjecanja čine svi nastavnici puhačkog odjela. 

 
 
 
 
 



                           

KURIKULUM 2019./2020. 

Mjesec Aktivnosti/mjesto Cilj/svrha Učenici/sudionici Predviđeno 
trajanje 

Eventualne potrebe 

 
Rujan 

     

 

Listopad 
 

-gostovanje učitelja UŠ M. Magdalenić 
Čakovec u GŠ Slovenska Bistrica na 
zajednički koncert učitelja povodom 
dana učitelja, 10. listopad 2019. 

-stručno usavršavanje nastavnika 
-druženje 

-svi nastavnici UŠ M. 
Magdalenić ČK 

-10 sati -prijevoz 
 

 
Studeni 

-stručno vijeće nastavnika trombona i 
tube „Trombontubijada“ Čakovec, UŠ 
M. Magdalenić, 6. studeni 2019. 
 
-stručno vijeće nastavnika limenih 
puhačkih glazbala, Karlovac, GŠ 
Karlovac, 15. i 16. studeni 2019.(AZZO) 
 
Odjel Čakovec: 
-Produkcije klasa trube, trombona, 
tube, klarineta i saksofona 

-stručno usavršavanje nastavnika 
 
 
 
-stručno usavršavanje nastavnika 
 
 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

-nastavnica trombona/tube 
 
 
 
-nastavnici trube, 
trombona/tube 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 

-4 sata 
 
 
 
-2 dana 
 
 
 
-po 2-3 sata 
 

 
 
 
 

 
Prosinac 

-Produkcija klase flautista  
 
-suradnja sa flautistima GŠ Varaždin, 
klase Melanije Gradečak, zajednički 
koncert s našim učenicima flaute u 
Varaždinu  
 
Područni odjel D. Kraljevec (2 dana): 
-Produkcija klase trube, trombona, 
tube, klarineta i saksofona  
 

-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
-stručno usavršavanje nastavnika i 
učenika, druženje 
 
 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

-svi učenici flaute, 
korepetitor i njihovi 
roditelji/učiteljica 
 
 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 

-2 sata 
 
-3 sata 
 
 
 
 
-2 dana po 
3-4 sata 
 
 
-2 sata 
 

 
  
-prijevoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Produkcija učenika puhačkog odjela, 
Čakovec, dvorana škole – (Odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
 
-Koncert škole u CZK Čakovec, 10. 
prosinac 2019. 
 

-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 
-svi nastavnici škole i 
učenici sudionici 
 

 
 
-5 sati 
 
 

 
 
 

 
Siječanj 

-audicija zainteresiranih učenika za 

natjecanja te godišnji ispit za učenike 

koji akceleriraju 

-seminar Melanije Gradečak (flauta) u 

dvorani škole (suradnja učitelja flaute 

ČK i VŽ), tema: Beatvoxing 

-sudjelovanje na Međunarodnom 

natjecanju „Emona“ Ljubljana 

 

-sudjelovanje učenika UŠ M. 
Magdalenić  PO Donji Kraljevec na 
Humanitarnom koncertu Udruge 
Prijatelji Sv. Roka Draškovec 

-provjera zainteresiranih 
kandidata  
 

 
-stručno usavršavanje nastavnika i 
učenika 
 
 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika, 
te poticanje pozitivnog rivalstva 
među vršnjacima 
 
-prezentacija rada i napretka 
učenika, poticanje djece na 
humanost i međusobno pomaganje 
 

-svi učenici sudionici, 
korepetitori i komisija 
 
 
-svi učenici flaute, učiteljica 
flaute 
 
 
-zainteresirani učenici, 
njihovi učitelji i korepetitori 
 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 

-2-3 sata 
 
 
 
-2-3 sata 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-3 sata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-prijevoz 
 

 
Veljača 

 
 

-suradnja sa flautistima GŠ Varaždin, 
klase Melanije Gradečak, zajednički 
koncert s našim učenicima flaute u 
dvorani škole 
 
-sudjelovanje na Državnom natjecanju 

„Mladi Padovec“ – Novi Marof, 21. i 

22. siječanj 2019. 

 
-Fašnički koncert škole u CZK Čakovec, 
19. veljače 2019. 

-priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika, 

te poticanje pozitivnog rivalstva 

među vršnjacima 

-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici flaute, 
korepetitor i njihovi 
roditelji/učiteljica 
 
 
-zainteresirani učenici, 
njihovi učitelji i korepetitori 
 
 
 

-2-3 sata 
 
 
 
 
-2 dana 
 
 
 
 
-5 sati 
 

 
 
 
 
 
-prijevoz 
 
 
 
 



  
 
-zajednička suradnja s klasom 
saksofona Petre Horvat u Glazbenoj 
školi Varaždin 
-koncert dua klarineta i klavira „Cro-

classic-ethno“ u dvorani škole 

 
- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, usavršavanje učenika i 

nastavnika  

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 
-svi učenici saksofona, 
korepetitor i njihovi 
roditelji/učitelji 
 
-svi zainteresirani (učenici, 
učitelji i roditelji) 

 
 
 

 
Ožujak 

 

-produkcija klase trube (ČK) 
 
 
-sudjelovanje na 58. Regionalnom  
natjecanju učenika i studenata glazbe i 
plesa 
 
-stručno vijeće nastavnika flaute 

-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, razvijanje natjecateljskog 
duha 
 
-stručno usavršavanje nastavnika 
 

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelj/korepetitor 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji i 
korepetitori 
 
-učiteljica flaute (i ostali 
zainteresirani) 

-2 sata 
 
 
-nekoliko 
dana 
 
 
-nekoliko 
sati 

 

-prijevoz 
 

 

 
Travanj 

 

 
-sudjelovanje na 58. Državnom  
natjecanju učenika i studenata glazbe i 
plesa 
 
 
-stručno vijeće nastavnika limenih 
puhačkih glazbala (AZZO) 
 
-sudjelovanje nagrađenih učenika na 
Festivalu glazbe 
 

 
-priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, razvijanje natjecateljskog 

duha -stručno usavršavanje 

nastavnika 

-stručno usavršavanje nastavnika 
 
 
-promocija rezultata natjecanja, 
razvijanje organizacijskih vještina i 
stvaranje navike javnog nastupa 

 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
 
 
-nastavnici trube, 
trombona/tube 
 
-svi nagrađeni učenici, 
njihovi učitelji i korepetitori 
te ostali sudionici 

 
-nekoliko 
dana 
 
 
 
 
 
 
-3 dana 

 
-prijevoz 
 
 
 
 
-prijevoz 
 

 
Svibanj 

 
 

 

 
Područni odjel D. Kraljevec (2 dana): 
- Produkcije klase klarineta, saksofona, 
trube, trombona i tube 
 

 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
- obavijesti o radu i napredovanju 
učenika 

 
- svi učenici klarineta, 
saksofona, trube, trombona 
i tube te njihovi roditelji, 
učitelji i korepetitori 

 
-2 dana po 
3-4 sata 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Odjel Čakovec: 
-produkcije klasa trube, trombona, 
tube, klarineta, saksofona i flaute 
 
-produkcija puhačkog odjela – Centar 
Rudolf Steiner, D. Kraljevec (odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
- Završni koncert UŠ u CZK ČK u sklopu 
Dana grada 
 
-sudjelovanje na 
7.festivalu/međunarodnom 
mješovitom natjecanju glazbenika 
solista, komornih i zborskih sastava 
„Bistrički zvukolik“ 
 
-sudjelovanje flautista na 
međunarodnom takmičenju Petar 
Konjević“ u Beogradu 
 
-sudjelovanje na Koncertu učitelja  

 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-priprema i stvaranje navike 
javnog nastupa, razvijanje 
natjecateljskog duha 

 
 
 
-priprema i stvaranje navike 
javnog nastupa, razvijanje 
natjecateljskog duha 

 
- svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
 
- svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
 
-svi zainteresirani učitelji 
škole 

 
-po 2-3 sata 
 
 
-2-3 sata 
 
 
-oko 5 sati 
 
 
-nekoliko 
dana 
 
 
 
 
-nekoliko 
dana 
 
 
-nekoliko 
sati 

 
Lipanj 

 
 

-godišnji ispiti 
 
-sudjelovanje na Koncertu učenika 
završnih razreda (podjeli svjedodžbi) 
UŠ M. Magdalenić - dvorana Scheier, 
ČK 
Dan otvorenih vrata 

-provjera i ocjenjivanje učenika 
 
- prigodno opraštanje od učenika 
završnog razreda OUŠ M. 
Magdalenić  
 
-prezentacija rada škole 

-svi učenici, nastavnici i 
korepetitori 
- učenici 6. razreda, učitelji, 
korepetitori i roditelji 
 
 
Dio učitelja i učenika 

-2 sata 
 
-4 sata 
 
 
 
-1 dan 

 
 
 

 

 

 



Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

                                                          Komorna glazba-Ansambl limenih puhača 
 
                                                                             Vesna Tota, prof. 
 
 

KURIKULUM 2019./2020. 
Mjesec Aktivnosti/mjesto Cilj/svrha Učenici/sudionici Predviđeno 

trajanje 
Eventualne potrebe 

 
Rujan 

Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

 
 
 

 

 
Listopad 

Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

 
 

 
 

 
Studeni 

-suradnja s GŠ u Varaždinu -razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
 

-po 2 sata 
 

 
 

 
Prosinac 

-Produkcija puhačkog odjela, Čakovec, 
dvorana škole - Odjel Čakovec i PO 
Kraljevec 
 
- Sudjelovanje na koncertu UŠ Miroslav 
Magdalenić u CZK 
 
-zimske radionice u organizaciji Grada 
Čakovca 

-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika  
-obavijesti o radu i napredovanju 
učenika  
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
 -prezentacija rada i napretka 
učenika 

-svi učenici 
flautesudionici i njihovi 
roditelji/učiteljica 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 

-2 sata 
 
 
 
-3 sata 
 
-2 sata 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Siječanj 

Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

  

 
Veljača 

 
 

-sudjelovanje na Fašničkom koncertu 
u organizaciji UŠ, CZK,  
19.2.2020.(nenastavni dan) 
 
 

-priprema i stvaranje navike 
javnog nastupa 

 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika, 
te poticanje pozitivnog rivalstva 
među vršnjacima 
-priprema i stvaranje navike 
javnog nastupa 

-svi učenici sudionici i 
njihovi učitelji 
 
 
 
 
 
 
 

2 sata 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ožujak 

Učenje nastavnog gradiva i priprema za 

nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

  

 

 
Travanj 

 

-stručno vijeće nastavnika limenih 
puhačkih glazbala (AZZO) 

-stručno usavršavanje nastavnika 
 

-nastavnici limenih 
puhačkih instrumenata 

-4 sata 
 

 

 
Svibanj 

 
 

 
 

 

-prezentacije instrumenata u glazbenoj 
radionici, prema rasporedu 
organizatora 
 
 
-sudjelovanje na Završnom koncertu UŠ  
 

-pokazivanje instrumenta 
polaznicima radionice 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
- obavijesti o radu i napredovanju 
učenika 
-prezentacija rada učenika 

-predmetni učitelj i 
učenici 
- svi učenici - njihovi 
roditelji/učitelji 
 
-  
 

-do 30 
minuta 
 
 
- po 3 sata 
 

 
 
 

 
Lipanj 

 
 

-sudjelovanje na danima dr. Rudolfa 
Steinera (koncert učenika) 
 
-organiziranje Dana otvorenih vrata 
 
-godišnji ispiti 
 
 

-stvaranje navike javnog nastupa 
 
 
- prigodno opraštanje od učenika 
završnog razreda OUŠ M. 
Magdalenić  
-prezantacija škole za javnost 
 
-provjera i ocjenjivanje učenika 

-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
korepetitori 
- učenici 6. razreda, 
učitelji, roditelji 
 
 
 
-svi učenici, nastavnici i 
korepetitori- 

-3 sata 
 
 
- 3 sata 
 
 
- oko 3 sata 
 
-nekoliko 
dana 

 
 
 



 
 

Komorna glazba - flautisti 

 
Vedrana Fabac, mag. mus. 

 
 
 

KURIKULUM 2019./2020. 
Mjesec Aktivnosti/mjesto Cilj/svrha Učenici/sudionici Predviđeno 

trajanje 
Eventualne potrebe 

 
Rujan 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe 
 

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja 

Sve učenice  
 
 

 
 
 

 

Listopad 
 

- Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja 

 
Sve učenice 

  
 

 
Studeni 

 
Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe 
 
Nastup na jednoj od produkcija škole 

 
razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

 
svi učenici sudionici i njihovi 
roditelji 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prosinac 

-Produkcija klase flautista , nastup 
komornog sastava flautista 
 
-suradnja sa flautistima GŠ Varaždin, 
klase Melanije Gradečak, zajednički  
koncert s našim učenicima flaute u 
Varaždinu  
 
 
 
 

-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
- 
 

-svi učenici flaute, 
korepetitor i njihovi 
roditelji/učiteljica 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 

-2 sata 
 
-3 sata 
 
 
 
 
-2 dana po 
3-4 sata 
 
 
-2 sata 

 
  
-prijevoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Produkcija učenika puhačkog odjela, 
Čakovec, dvorana škole – (Odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
 
-Koncert škole u CZK Čakovec, 10. 
prosinac 2019. 

razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

 
-svi nastavnici škole i 
učenici sudionici 
 

 
 
 
-5 sati 
 

 
 
 
 

 
Siječanj 

-seminar Melanije Gradečak (flauta) u 

dvorani škole (suradnja učitelja flaute 

ČK i VŽ), tema: Beatvoxing 

priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika, 
te poticanje pozitivnog rivalstva 
među vršnjacima 

-svi učenici flaute, učiteljica 
flaute 
 
 

-2-3 sata 
 
 
 

 
 
 
 

 
Veljača 

 
 

-suradnja sa flautistima GŠ Varaždin, 
klase Melanije Gradečak, zajednički 
koncert s našim učenicima flaute u 
dvorani škole, nastup komornog 
sastava 
 

Fašnički koncert škole u CZK Čakovec, 

19. veljače 2020. 

-priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika 

 

 
razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici flaute, 
korepetitor i njihovi 
roditelji/učiteljica 
 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 

-2-3 sata 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ožujak 

 

 
Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe  

 
Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja 

 
Sve učenice 

  

 
Travanj 

 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe  

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja 

Sve učenice  
 

 
 

 
Svibanj 

 
 

 
 
 
 

Odjel Čakovec: 
-produkcije klasa trube, trombona, 
tube, klarineta, saksofona i flaute 
 
-produkcija puhačkog odjela – Centar 
Rudolf Steiner, D. Kraljevec (odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
 

- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
- obavijesti o radu i napredovanju 
učenika 
 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

Komorni sastav flautista 
 
- svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 

-po 2-3 sata 
 
 
-2-3 sata 
 
 
 
-oko 5 sati 

 



 
 
 
 

 
- Završni koncert UŠ u CZK ČK u sklopu 
Dana grada 
 
-sudjelovanje na 
7.festivalu/međunarodnom 
mješovitom natjecanju glazbenika 
solista, komornih i zborskih sastava 
„Bistrički zvukolik“ 
 
 

 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-priprema i stvaranje navike 
javnog nastupa, razvijanje 
natjecateljskog duha 

-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
 
- svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
 
 
 
 

 
 
-nekoliko 
dana 
 
 

 
Lipanj 

 
 

 
Dan otvorenih vrata 
 
 

 
Prezentacija rada  
 
 

 
- učenici, učiteljica 

 

 
2 sata 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KOMORNA GLAZBA  – DRVENI PUHAČI 

Nastavnik: Mario Jagec 
 
Komisija za godišnje ispite:      Komisiju za audicije za natjecanja čine svi nastavnici puhačkog odjela. 
 
Drveni puhački instrumenti: 

Vjeran Vidović 
Vedrana Fabac 
Antun Horvat 
Mario Jagec 

   
 

KURIKULUM 2019./2020. 
Mjesec Aktivnosti/mjesto Cilj/svrha Učenici/sudionici Predviđeno 

trajanje 
Eventualne potrebe 

 
Rujan 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 

za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

 
 
 

 

 

Listopad 
 

-gostovanje učitelja UŠ M. Magdalenić 
Čakovec u GŠ Slovenska Bistrica na 
zajednički koncert učitelja povodom 
dana učitelja, 10. listopad 2019. 

-stručno usavršavanje nastavnika 
-druženje 

-svi nastavnici UŠ M. 
Magdalenić ČK 

-10 sati -prijevoz 
 

 
Studeni 

-Produkcije klasa saksofona -razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 

po 2-3 sata 
 

 
 
 
 



 
Prosinac 

-Produkcija učenika puhačkog odjela, 
Čakovec, dvorana škole – (Odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
 
-Koncert škole u CZK Čakovec, 10. 
prosinac 2019. 

-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 
-svi nastavnici škole i 
učenici sudionici 

 
-2 sata 
 
 
 
-5 sati 

 
  
 
 
 
 

 
Siječanj 

-audicija zainteresiranih učenika za 

natjecanja te godišnji ispit za učenike 

koji akceleriraju 

-provjera zainteresiranih 
kandidata  

-svi učenici sudionici, 
korepetitori i komisija 

-2-3 sata  

 
Veljača 

 
 

-Fašnički koncert škole u CZK Čakovec, 
19. veljače 2020. 
 
 
-koncert dua klarineta i klavira „Cro-

classic-ethno“ u dvorani škole 

-razvijanje organizacijskih vještina, 
priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
Razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 
-svi zainteresirani (učenici, 
učitelji i roditelji) 

-2-3 sata 
 
 
 
-2 sata 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ožujak 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 

za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

  

 
Travanj 

 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 

za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 

kontinuiranog vježbanja. 
Svi učenici 

  

 
Svibanj 

 
 

 
 
 
 
 

 
Područni odjel D. Kraljevec (2 dana): 
- Produkcije klase klarineta, saksofona, 
trube, trombona i tube 
 
Odjel Čakovec: 
-produkcije klasa trube, trombona, 
tube, klarineta, saksofona i flaute 
 

 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa 
- obavijesti o radu i napredovanju 
učenika 
 
- priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 

 
- svi učenici klarineta, 
saksofona, trube, trombona 
i tube te njihovi roditelji, 
učitelji i korepetitori 
 
- svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 

 
-2 dana po 
3-4 sata 
 
 
 
-po 2-3 sata 
 
 

 
 
 



 
 
 

-produkcija puhačkog odjela – Centar 
Rudolf Steiner, D. Kraljevec (odjel 
Čakovec i PO Kraljevec) 
 
- Završni koncert UŠ u CZK ČK u sklopu 
Dana grada 
 

-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 
 
 
-priprema i stvaranje navike javnog 
nastupa, prezentacija rada učenika 

-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji, učitelji i 
korepetitori 

-2-3 sata 
 
 
 
-oko 5 sati 

 
Lipanj 

 
 

-godišnji ispiti 
 
-sudjelovanje na Koncertu učenika 
završnih razreda (podjeli svjedodžbi) 
UŠ M. Magdalenić - dvorana Scheier, 
ČK 

-provjera i ocjenjivanje učenika 
 
- prigodno opraštanje od učenika 
završnog razreda OUŠ M. 
Magdalenić  
 

-svi učenici, nastavnici i 
korepetitori 
- učenici 6. razreda, učitelji, 
korepetitori i roditelji 
 
 

-2 sata 
 
-4 sata 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec 

KURIKULUM za šk. godinu 2019./2020. 

BALETNI ODJEL 

 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj učenika/sudionika Predviđeno 
trajanje 

Potrebe 

 
 
 
 

Rujan 

 
 

Roditeljski sastanci 

 
Osnovne obavijesti o školi, plan i program za 

šk.god., informacija vezane uz nastupe i 
natjecanja 

 
Roditelji svih učenika baletne 

škole 

  

  
Suradnja s baletnim školama 

(Škola za klasični balet, 
Zagreb), te s Dječjim 

kazalištem Branka Mihaljevića, 
Osijek 

 

 
 
 

Stručno usavršavanje učitelja 

 
 
 

Učenici, učitelji 

 
 
 

4 sata 

 
 
 

Prijevoz 
 

 
 
 
 

Listopad 

 
“Ruksak pun kulture 2019.“ 

Predstava i radionica u 
suradnji s Ministarstvom 

kulture 

 
 

Motivacija, druženje učenika, razvijanje 
psihomotoričkih vještina učenika 

 
 
 

 Učenici ,učitelji 

 
 
 

2 sata 
Trošak prigodnog domjenka 

Nastavnici: 

Mateja Božić – plesač klasičnog baleta, pročelnik baletnog odjela 

Ivana Brez Murk – plesač klasičnog baleta 

Korepetitori: 

Marijana Hunjak -  nast.razr.nastave, glazbenik klavirist 

Darko Golubić – glazbenik klavirist 

Članovi Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 
 

Mateja Božić – plesač klasičnog baleta, predsjednik komisije 

Ivana Brez Murk – plesač klasičnog baleta 

Marijana Hunjak -  nast.razr.nastave, glazbenik klavirist 

Darko Golubić – glazbenik klavirist 



 

  
Sudjelovanje na dobrotvornim 

koncertima 
 

 
Motivacija, priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 
 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

2 sata 

 
Oprema (kostimi) 

Nenastavni dan – 
Međunarodna suradnja, 

gostovanje učitelja UŠ M. 
Magdalenić Čakovec u GŠ 

Slovenska Bistrica na 
zajedničkom koncertu učitelja  

 

Edukacija učitelja 
 

Učitelji 8 sati Troškovi prijevoza 

Studeni 

 
Obilježavanje Dana hrvatskog 
baleta (posjet Školi za klasični 

balet i HNK Zagreb) 
 

 
Druženje učenika, upoznavanje sa učenicima 

Škole za klasični balet, motivacija 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

5 sati 

 
Troškovi prijevoza 

 

 
Županijsko stručno vijeće 

nastavnika klasičnog baleta u 
organizaciji AZOO, Zagreb 

 

 
 

Stručno usavršavanje učitelja 

 
 

Učitelji 

 
 

8 sati 

 
Troškovi prijevoza 

  
Konferencija za baletnu i 

plesnu edukaciju, Sarajevo 
 

 
 

Edukacija učitelja, suradnja, umrežavanje 

 
 

Učitelji 

 
48 sati 

Troškovi prijevoza, kotizacije, 
troškovi smještaja učitelja 

  
Koncert Umjetničke škole 

M.Magdalenić u CZK Čakovec 
(10.12.) 

 

 
Priprema i stvaranje navike javnog nastupa, 

motivacija učenika 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

4 sata 

 
Baletna oprema (kostimi) 

 
 

Prosinac 

 
Edukacijski posjet djelatnika i 

učenika škole na baletnu 
predstavu Orašar u HNK 

Zagreb 
 

 
Motivacija učenika, upoznavanje sa kazališnom 

kulturom i organizacijom baletne predstave 

 
 

Učenici, roditelji, učitelji 

 
 

4 sata 

 
 

Troškovi prijevoza 

  
Ogledni satovi za roditelje 

    



 Prezentacija rada učenika i postignutih rezultata, 
navikavanje na javne nastupe 

 

Svi učenici baletne škole, 
učitelji i roditelji 

 
Siječanj 

 
Zimske radionice u organizaciji 

grada Čakovca 

 
Radionice za djecu sa područja grada Čakovca – 
upoznavanje sa povijesti, teorijom i osnovama 

klasičnog baleta  
 

 
 

Učitelji 

 
 

72 sata 

 

 
 

Veljača 

 
Nenastavni dan - Fašnički 

koncert Umj.škole Miroslav 
Magdalenić, CZK Čakovec  

(19.2.) 

 
Priprema i stvaranje navike javnog nastupa, 

prezentacija postignutih rezultata 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

4 sata 

 
Baletna oprema (kostimi) 

Seminar i edukacijski posjet 
djelatnika i učenika Osnovne 

muzičke i baletske škole “Novo 
Sarajevo“ našoj školi 

Druženje učenika, upoznavanje sa učenicima i 
učiteljima Osnovne muzičke i baletske škole 

“Novo Sarajevo“, motivacija, edukacija i stručno 
usavršavanje učitelja 

Učenici, učitelji 72 sata 
Troškovi prigodnog domjenka i 
simboličnih poklona učenicima 

  
Sudjelovanje i praćenje 

natjecanja baletnih škola 
(HDGPP, Velika Gorica) 

 

 
Suradnja, usporedba u napredovanju učenika, 

motivacija za rad 

 
Učenici, učitelji 

 
5 sati 

 
Troškovi prijevoza 

Ožujak  
Sudjelovanje na Festivalu 

klasičnog i suvremenog plesa 
''POŽEŠKI PLESOKAZ'' 

 

Seminari za djecu, edukacije, druženje sa 
učenicima drugih baletnih škola, međusobna 

komparacija, motivacija, javni nastup 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

24 sata 

Troškovi prijevoza, kotizacija za 
učenike, smještaj 

Travanj  
Edukacijski posjet učenika 

škole na baletnu predstavu u 
HNK Zagreb 

 

 
Motivacija učenika, upoznavanje sa kazališnom 

kulturom i organizacijom baletne predstave 
 

 
 

Učenici, roditelji, učenici 

 
 

5 sati 

 
 

Trošak prijevoza 

Festival glazbe - koncert 
pobjednice natjecanja Rudolf 
Matz 2019. Tao Juan Hsiao, 
koncert nagrađenih učenika 
UŠ M. Magdalenić,  koncert 
orkestra Hrvatske glazbene 

mladeži 

Priprema i stvaranje navike javnog nastupa, 
motivacija učenika 

Učenici i učitelji 72sati 

 



Svibanj 

 
Regionalno natjecanje iz 

klasičnog baleta ''Balance 
2020.'', Sarajevo 

 
Edukacije za učenike, sudjelovanje u natjecanju, 
motivacija za rad, sudjelovanje na Gala večeri, 

druženje, komparacija 
 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

72 sata 

Trošak prijevoza, kotizacije za 
učenike, smještaj  

 
Nenastavni dan - Završni 

koncert Umj.škole Miroslav 
Magdalenić u CZK Čakovec 

 
Priprema i stvaranje navike javnog nastupa, 

prezentacija postignutih rezultata 
 
 
 
 

 
 

Učenici, učitelji  

 
 

4 sata 

 
Baletna oprema (kostimi) 

 
Nastupi u programima i 

festivalima plesnih skupina 
(TREPS Zagreb, Dani Silvije 

Hercigonje…) 
 

 
Druženje sa učenicima drugih plesnih 

škola/studija, međusobna komparacija, 
motivacija, stvaranje navike javnih nastupa, 

prezentacija postignutih rezultata 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

4 sata 

 
 

Trošak prijevoza 

  
Županijsko stručno vijeće 

AZOO-a, Zagreb 
 

 
Stručno usavršavanje učitelja 

 
Učitelji 

 
8 sati 

 
Trošak prijevoza 

Koncert učitelja Prezentacija rada učitelji 2 sata  

 
Prezentacije i animacije u 

dj.vrtićima i osnovnim 
školama 

 

 
Predstavljanje rada baletne škole, animacija i 

motivacija za upis u baletnu školu 
 
 

Učenici, učitelji 

 
 
 

 

 
Natjecanje iz klasičnog baleta, 

“Dance World Cup“, Zagreb 

Edukacije za učenike, sudjelovanje u natjecanju, 
motivacija za rad, druženje, komparacija 

 
Učenici, učitelji 12 sati 

Trošak prijevoza, kotizacije za 
učenike 

  
 

Ogledni satovi za roditelje 
 

 
Prezentacija rada učenika i postignutih rezultata, 

navikavanje na javne nastupe 
 

 
Učenici, roditelji, učitelji 

  

  
Godišnji ispiti (3.-14.06.) 

 

 
Vrednovanje i ocjenjivanje cjelogodišnjeg rada 

učenika 
 

 
Učenici, učitelji 

 
12 sati 

 



  
 

Dani otvorenih vrata  
 

 
Prikaz djelovanja baletne škole široj javnosti i 

zainteresiranim kandidatima uz izravan kontakt 
učitelja, roditelja, sadašnjih i budućih učenika 

  
 

 
 

Učitelji, učenici 

 
 

3 sata 

 

Lipanj  
Sudjelovanje na manifestaciji 

''Plesokaz 2020.'', CZK Čakovec 
 

 
Druženje sa učenicima drugih plesnih 

škola/studija, međusobna komparacija, 
motivacija, prezentacija baletne škole 

 

 
 

Učenici, učitelji 

 
 

2 sata 

 

  
Koncert i svečana podjela 

svjedodžbi završnih razreda 
škole, Čakovec 

 

 
Prezentacija naučenog na kraju četverogodišnjeg  

plesnog obrazovanja 

 
Učenici 4. razreda osnovne 

baletne škole 

 
2 sata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


