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Temeljem članka  28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj dana 29.09 2017., na prijedlog Učiteljskog vijeća 

donosi 

 

Š K O L S K I    K U R I KU L U M 

 

UVOD 

 

 

 Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, 

sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). 

 U školskoj realnosti kurikulum u sebi sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se 

promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Kurikulum sadrži aktivnosti i sadržaje koji se mogu smatrati neformalnima. To su sadržaji i 

aktivnosti po kojima se škola prepoznaje i koji su svojevrsni zaštitni znak njenog imidža. 

 Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i programa rada škole kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno-obrazovne 

programe i projekte. 

 U izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Pri tome se za polazište rada na sadržajima školskog 

kurikuluma uzimaju potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje 

stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelj – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice. 

 Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima – instrumentima. Dostupan je ma mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i 

ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.  

 

 

 

 



TEORETSKI ODJEL - KURIKULUM 2017/2018. 

 

 

Nataša Bračko prof. – pročelnik teoretskog odjela 

Ljubica Crnčec mag.mus. 

Miroslav Novak prof. 

Zrinka Novak mag.mus. 

Aleksandar Rebernik prof. 

 

 
Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj učenika/sudionika Predviđeno 

trajanje 
Potrebe 

 
Rujan 

 
Teorija glazbe 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 

 
Listopad 

 
Teorija glazbe 
 
 
12. dani teorije glazbe  
GŠ  VARAŽDIN  
21. i 22.10. 2017. HDGT i AZOO 

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

 
- do 15 učenika 
 
 
- učitelji solfeggia 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 2 dana 
 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo 
 

 
Studeni 

 
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 

 
Prosinac 

 
Teorija glazbe 

 
* 

 
- do 15 učenik 
 

- 1 školski 
sat tjedno 

 
 



 
Siječanj 

 

 
Teorija glazbe 
 
 
Seminar, predavanja i koncerti u 
sklopu Centra izvrsnosti 
10.-12.01. 2018. Opatija 
HDGPP i MZOS 

 
* 
 
 
- stručno usavršavanje učitelja 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učitelji solfeggia 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 3 dana 
 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo i smještaj 

 
Veljača 

 
Teorija glazbe 
 
 
Međunarodno natjecanje mladih 
glazbenika „SONUS op.3“ 
09.-11.02. 2018. Križevci 

 
* 
 
 
- usavršavanje nadarenih učenika, 
poticanje kreativnosti, motivacija 
 

 
- do 15 učenika 
 
 
- učenici i njihovi 
mentori 

 
- 1 školski 
sat tjedno 
 
- 1 dan 
 
 

 
 
 
 
- prijevozno 
sredstvo  
 

 
Ožujak 

 
Teorija glazbe 
 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 
 
 

 
Travanj 

 
Teorija glazbe 
 

 
* 
 

 
- do 15 učenika 
 

 
- 1 školski 
sat tjedno 

 
 
 

 
       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 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZBOR-KURIKULUM 2017/2018. 

Odjel Čakovec – voditelj Zrinka Novak mag.mus. 

Odjel Čakovec (mali zbor) – voditelj Nataša Bračko prof. 

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

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

Odjel Orehovica (komorni zbor) – voditelj Nikola Mutvar 

 

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/ 
Orehovica – 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, 
voditelji 
 
 
 
 
- članovi komornih 
zborova, voditelji 

 
 
- 4 sata 
 
 
 
- 3 sata 
 
 
 
 
- 2 sata 

 
 
- slatkiši i sokovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- slatkiši i sokovi 

 
       Veljača 

 
 

 
Ožujak 

 

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

 
- Koncert pod maskama, stjecanje 
iskustva koncertiranja 
 
 
- sudjelovanje učenika na 
županijskoj smotri, prezentacija rada 

 
- članovi zbora, voditelj 
 
 
 
- članovi zbora, voditelj 

 
- 2 sata 

 

 

- 3 sata 

 
- slatkiši i sokovi 



 
 

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

školskog zbora i UŠ M. Magdalenić, 
stjecanje iskustva nastupa na 
smotrama 
 

 
Svibanj 

 
- Odjel Čakovec – sudjelovanje na 
završnom koncertu UŠ M. Magdalenić 
u CZK Čakovec 
 
- Odjel Mursko Središće/ Prelog/ 
Orehovica – 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 

 
- slatkiši 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec 

K U R I K U L U M  za šk. god. 2017./18. 

GITARA 

 

 

Učitelji gitare: 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Ninoslav Plantak, prof. 

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

 

 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Franjo Drožđek, mag. mus 

Ninoslav Plantak, prof. 

Marko Žerjav, prof. mentor, predsjednik komisije 

Marino Tomasović, mag. mus. (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 

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  

3.10.2017. Dan učitelja – posjet 
Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 

u Zagrebu (koncert) – nenastavni 
dan 

Obilježavanje Dana učitelja, 
zbližavanje i suradnja cijelog 

kolektiva škole 
Svi učitelji 8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica za 

koncert 

Studeni 

Godišnji skup Hrvatske udruge 
gitarskih pedagoga 

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 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 
Koncert učenika u Centru za kulturu 

Čakovec – nenastavni dan 

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 

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 6. 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 
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  



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

prijevoza i 
dnevnica 

6. Državno natjecanje učenika 
osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu 
(16.-17. Veljače 2018.) 

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 – 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 

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 

Travanj 
Međunarodno gudačko natjecanje 

„Rudolf Matz“ u UŠ Miroslav 
Magdalenić Čakovec 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata  



Audicija za Omiš guitar fest 2017. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare 

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

2 sata  

Omiš guitar fest 2017. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare i seminari (19. - 22. 4. 2018.) 

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 

Koncert nagrađenih učenika u 
Dvorani Scheier (17.4.2018.) 

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  

Svibanj 

Gostovanje u Osijeku s baletnom 
predstavom 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 
profesorima iz Glazbene škole u 

Osijeku. Motivacija. 

Učenici i učitelji 16 sati 
Troškovi 
prijevoza 

Produkcija Odjela za žičane 
instrumente 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Dio učenika gitare, 
violine i tambura 

(20-40), svi učitelji, 
roditelji 

2 sata  



Motivacija. 
Međusobno uspoređivanje 

učenika, prepoznavanje 
tehničkih problema pri izvedbi 

glazbenih djela, iznalaženje 
rješenja. 

Bistrički zvukolik, 5. 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 

Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 
u Centru za kulturu Čakovec – 
nenastavni dan (16.5.2018.) 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  

Lipanj 

Godišnji ispiti iz gitare  
(4.-14. lipnja 2017.) 

Vrednovanje i ocjenjivanje 
cjelogodišnjeg rada učenika 

Svi učenici i učitelji 10 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. 2017./18. 

 

TAMBURE – PO OREHOVICA 

 

Učitelj tambura: 

Boris Novak, prof. 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Boris Novak, prof. 

Franjo Drožđek, mag. mus 

Marko Žerjav, prof. mentor, predsjednik komisije 

 



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)  
 
 
 
3.10.2017.  Dan učitelja – posjet KD Vatroslav 
Lisinski u Zagrebu(koncert) – nenastavni dan 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             
nastupa 
- priprema i stvaranje navike javnog nastupa 
 
- obilježavanje Dana učitelja 

- učenici, roditelji 
- učitelj 
 

 

- svi učitelji 

 
 

 

-troškovi 

prijevoza i 

ulaznica za 

koncert 

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 PO  
Odjelna produkcija 
Sudjelovanje na Božićnoj priredbi OŠ Orehovica 
 
 
Koncert učenika u CZK Čakovec (12.12.2017.) – 
nenastavni dan 

- prezentacija rada i napretka učenika PO - svi učenici PO i 
njihovi roditelji 
-  učitelj 
 
- stvaranje navike 
javnog nastupa 
- motivacija 
učenika         

 

Siječanj 
Audicija za 6. Državno natjecanje ˝Mladi Padovec˝ 
u Novom Marofu 
Prosviravanje programa za natjecanje         

-  pripremanje za natjecanje 
- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             
nastupa  

- učenici  
-  učitelj 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljača 

Fašnički koncert u CZK Čakovec (13.2.2018.) – 
nenastavni dan 
 
 
 
Prosviravanje programa za natjecanje         
3. produkcija klase 

6. Državno natjecanje ˝Mladi Padovec˝ u Novom 

Marofu (16. – 17. veljače 2018.) 

- motivacija učenika i stvaranje navike javnog             
nastupa  
 
 
 
- edukacija, poticanje interesa djece 
- pripremanje za natjecanje 
- razvijanje natjecateljskog duha 

- 1 - 3 učenika 
- učenici i njihovi 
roditelji 
-  učitelj 
 
- troškovi prijevoza 
učenika i učitelja 

 

Ožujak 
suradnja s Glazbenom školom u Varaždinu - motivacija učenika i stvaranje navike javnog             

nastupa 
- učenici, roditelji 
-  učitelj 

 

Travanj 

Koncert nagrađenih učenika u dvorani Scheier 
(17.4.2018.) 
 
5. Međunarodno natjecanje tamburaša, Požega 
4. produkcija klase 

- stvaranje navike javnog nastupa 
 
 
- obavijest o radu i napredovanju učenika  
- motivacija učenika    
- pripremanje za natjecanje  

- učenici, roditelji 
- učitelj 
 

 

Svibanj 

Prezentacija instrumenta u osnovnim školama 
 
 
 
Produkcija odjela za žičane instrumente 
Završni koncert U.Š. M. Magdalenić u CZK Čakovec 

16.5.2018. – nenastavni dan 

- 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 
-  učitelj 
 
 
-učenici i njihovi 
roditelji, svi učitelji 

 

Lipanj 

Završna produkcija PO 
Godišnji ispiti  
 
 
Koncert učenika završnih razreda (26.6.2018.) 
Dani Rudolfa Steinera 
Dan otvorenih vrata 

- prezentacija rada i napretka učenika PO 
 
 
 
- obilježavanje uspjeha učenika po završetku 
osnovne glazbene škole 
- javna prezentacija škole  

- svi učenici PO i 
njihovi roditelji 
-  učitelj 
 
-1-2 učenika 
- svi učitelji 
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VIOLINA 

 

Učitelji violine: 

Marino Tomasović, mag.mus. 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Marino Tomasović, mag. mus. 

Franjo Drožđek, mag. mus. 

Marko Žerjav, prof. mentor, predsjednik komisije 

Ninoslav Plantak, 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 

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  

3.10.2017. Dan učitelja – posjet 
Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 

u Zagrebu (koncert) – nenastavni 
dan 

Obilježavanje Dana učitelja, 
zbližavanje i suradnja cijelog 

kolektiva škole 
Svi učitelji 8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica za 

koncert 

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  

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 
Koncert učenika u Centru za kulturu 

Čakovec – nenastavni dan 

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 

Učenje nastavnog gradiva i priprema 
za nadolazeće nastupe 

Razvijanje radnih navika i 
kontinuiranog vježbanja. 

Svi učenici   

Prijave za 56.hrvatsko natjecanje 
učenika i studenata glazbe i plesa 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

  

Veljača 

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  

HDGPP Regionalno natjecanje 

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 – 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 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata 
Troškovi za 

sokove i klipiće 



profesorima iz Glazbene škole u 
Varaždinu. Motivacija. 

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 

Travanj 

HDGPP Državno natjecanje - Zagreb 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

10 sati 

Troškovi 
prijevoza, 
dnevnica i 

smještaja za 
učenike i 
učitelja 

Međunarodno gudačko natjecanje 
„Rudolf Matz“ u UŠ Miroslav 

Magdalenić Čakovec 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Razvijanje natjecateljskog duha. 
Motivacija. 

Pojedini učenici i 
učitelji 

72 sata  

Koncert nagrađenih učenika u 
Dvorani Scheier (17.4.2018.) 

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  

Svibanj 
Gostovanje u Osijeku s baletnom 

predstavom 
Priprema i stvaranje navike 

javnog nastupa, prezentacija 
Učenici i učitelji 16 sati 

Troškovi 
prijevoza 



rada učenika. Druženje s 
učenicima i profesorima iz 
Glazbene škole u Osijeku. 

Motivacija. 

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  

Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 
u Centru za kulturu Čakovec – 
nenastavni dan (16.5.2018.) 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  

Lipanj 

Godišnji ispiti iz gitare  
(4.-14. lipnja 2017.) 

Vrednovanje i ocjenjivanje 
cjelogodišnjeg rada učenika 

Svi učenici i učitelji 10 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  
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KOMORNA GLAZBA 

(Ansambl gitara) 
Učitelj: 

Marko Žerjav, prof. mentor 

 

Komisija za godišnje ispite i audicije za natjecanja: 

Franjo Drožđek, mag. mus 

Ninoslav Plantak, prof. 

Marko Žerjav, prof. mentor, predsjednik komisije 

Marino Tomasović, mag. mus. (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 

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  

3.10.2017. Dan učitelja – posjet 
Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 

u Zagrebu (koncert) – nenastavni 
dan 

Obilježavanje Dana učitelja, 
zbližavanje i suradnja cijelog 

kolektiva škole 
Svi učitelji 8 sati 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica za 

koncert 

Studeni 

Godišnji skup Hrvatske udruge 
gitarskih pedagoga 

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  

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 
Koncert učenika u Centru za kulturu 

Čakovec – nenastavni dan 

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 

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 6. 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 

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  

6. Državno natjecanje učenika 
osnovnih škola  

„Mladi Padovec“ u Novom Marofu 
(16.-17. Veljače 2018.) 

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 – gostovanje učenika 

Glazbene škole u Varaždinu u našoj 
školi - koncert 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

4 sata 
Troškovi za 

sokove i klipiće 



Druženje s učenicima i 
profesorima iz Glazbene škole u 

Varaždinu. Motivacija. 

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 

Travanj 

Audicija za Omiš guitar fest 2017. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare 

Provjera spremnosti učenika za 
nadolazeće natjecanje. 

Priprema javnog nastupa. 
Motivacija. 

Učenici natjecatelji i 
učitelji 

2 sata  

Omiš guitar fest 2017. – 
međunarodno natjecanje učenika 

gitare i seminari (19. - 22. 4. 2018.) 

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 

Koncert nagrađenih učenika u 
Dvorani Scheier (17.4.2018.) 

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  



Svibanj 

Gostovanje u Osijeku s baletnom 
predstavom 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Druženje s učenicima i 
profesorima iz Glazbene škole u 

Osijeku. Motivacija. 

Učenici i učitelji 16 sati 
Troškovi 
prijevoza 

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, 5. 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 

Završni koncert U.Š. M. Magdalenić 
u Centru za kulturu Čakovec – 
nenastavni dan (16.5.2018.) 

Razvijanje organizacijskih 
vještina, priprema i stvaranje 

navike javnog nastupa, 
prezentacija rada učenika. 

Motivacija. 

Pojedini učenici, svi 
učitelji, roditelji 

2 sata  

Lipanj 

Godišnji ispiti iz gitare  
(4.-14. lipnja 2017.) 

Vrednovanje i ocjenjivanje 
cjelogodišnjeg rada učenika 

Svi učenici i učitelji 10 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



KLAVIRSKI ODJEL (ČAKOVEC, PO MURSKO SREDIŠĆE, PO PRELOG) 

KURIKULUM 2017./2018. 

 

Učitelji klavirskog odjela: 

 

Daniel-Mario Novak, pročelnik ,  Marijana Hunjak , Petra Horvat, Maasej Kovačević,  Justina Obadić, Davor Žličar, Danica Ljubić, Nikola Grabar,  Mirjana Džanko , 

 Darko Golubić, Tihana Novak 

 

 

Mjesec Aktivnost Cilj - namjena Nositelj Ostalo 

Rujan 

 

 

- primanje roditelja (individualno) 

- roditeljski sastanak 

- upoznavanje učitelja,učenika 

i roditelja s nadolazećim 

obavezama u školskoj godini 

2017./2018. 

- učitelji - odlazak na 

koncerte Baroknih 

večeri, Varaždin 

(izborno) 

Listopad - 3.10.2017. Dan učitelja – posjet Koncertnoj dvorani Vatroslav 

Lisinski u Zagrebu (koncert) – nenastavni dan 

-obilježavanje Dana učitelja, 

zbližavanje i suradnja cijelog 

kolektiva škole 

- učitelji - odlazak na 

koncerte Baroknih 

večeri, Varaždin 

(izborno) 

Studeni - koncerti klasa 

- sudjelovanje na seminaru međunarodne glazbene škole Clavis 

(Zagreb) 

 

- rješavanje problema treme 

- razmjena iskustava 

- motivacija 

- druženje 

- obavijest o radu i 

napredovanju učenika 

 

- učenici i učitelji - slatkiši i sokovi 

- domjenak 

- dvorana škole 

 



Prosinac - koncerti klasa 

- produkcija učenika klavirskog odjela i audicija (komisija po 

izboru pročelnika) za izbor najboljih  

učenika koji će nastupiti na javnoj produkciji 

- koncert učenika u Centru za kulturu Čakovec – nenastavni dan 

- sudjelovanje na priredbi OŠ Prelog 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- rješavanje problema treme 

- razvijanje glazbene estetike i 

glazbene analize 

 

 

- svi učitelji i učenici 

klavirskog odjela u 

Čakovcu te klavirskih 

odjela PO Mursko 

Središće i PO Prelog 

 

- učitelji i učenici 

 

- učenici N. Grabara i  

T. Novak 

 

 

- dvorana škole 

 

 

 

- (CZK) 

 

- OŠ Prelog 

Siječanj - stručno usavršavanje, predavanja i koncerti u sklopu seminara 

HDGPP-a  (Opatija) 

- razmjene iskustava 

- motivacija, druženje, 

prezentacija rada i napretka 

učenika,razvijanje glazbene 

estetike i glazbene analize 

- učitelji i učenici 

 

 

Veljača - seminar prof. Danijel Oto: aktivan rad sa učenicima, predavanje 

i koncert (organizator UŠ M. Magdalenić) 

- sudjelovanje na seminaru međunarodne glazbene škole Clavis 

(Zagreb) 

- audicija potencijalnih sudionika  natjecanja 

(komisija po izboru pročelnika) 

- državno natjecanje „Mladi Padovec“ (Novi Marof) 

- natjecanje mladih glazbenika „Sonus op.3“ (Križevci) 

- Fašnički koncert 

 

- razmjene iskustava 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- rješavanje problema treme 

- razvijanje glazbene estetike i 

glazbene analize 

 

- učitelji i učenici 

 

- dvorana škole 

- slatkiši i sokovi 

 

- CZK 



Ožujak  - audicija potencijalnih sudionika  natjecanja 

(komisija po izboru pročelnika) 

- međunarodno natjecanje „Davorin Jenko“ Beograd (Srbija) 

 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- rješavanje problema treme 

- razvijanje glazbene estetike i 

glazbene analize 

- učitelji i učenici - dvorana škole 

 

Travanj -međunarodno gudačko natjecanje "Rudolf Marz" 

- međunarodno natjecanje pijanista „Jurica Murai“ (Varaždin) 

- audicija potencijalnih sudionika  natjecanja 

(komisija po izboru pročelnika) 

- 23. natjecanje „Daleki akordi“ (Split) 

- 13. međunarodno natjecanje „Musica insieme” Venecija (Italija) 

- suradnja s Glazbenom školom u Varaždinu 

-Koncert nagrađenih učenika u Dvorani Scheier (17.4.2018.) 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- rješavanje problema treme 

- razvijanje glazbene estetike i 

glazbene analize 

 

- učitelji i učenici  

Svibanj - koncerti klase 

- roditeljski sastanci 

- audicija potencijalnih sudionika  natjecanja 

(komisija po izboru pročelnika) 

- produkcija učenika klavirskog odjela i audicija (komisija po 

izboru pročelnika) za izbor najboljih učenika koji će nastupiti na 

javnoj produkciji UŠ M. Magdalenić- međunarodno natjecanje 

glazbenika “Bistrički zvukolik“ 2017. (Marija Bistrica) 

- međunarodno pijanističko natjecanje Tivat  (Crna Gora) 

- međunarodno pijanističko natjecanje „San Dona di Piave“ 

Veneto (Italija) 

-gostovanje u Osijeku s baletnom predstavom 

- rješavanje problema treme 

- razmjene iskustava 

- motivacija 

- druženje 

- obavijest o radu i 

napredovanju učenika 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- razvijanje glazbene estetike i 

glazbene analize 

- svi učenici i učitelji 

klavirskog odjela u 

Čakovcu te PO Mursko 

Središće i PO Prelog 

- dvorana škole 

 

- slatkiši i sokovi 

 

- odlazak na 

koncerte MMM u 

Čakovcu (izborno) 

 

- (CZK) 

 

 



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

– nenastavni dan (16.5.2018.) 

 

Lipanj - koncert učenika završnih razreda 

- dan otvorenih vrata 

- sudjelovanje na priredbi OŠ Prelog 

- godišnji ispit iz klavira, 

komisija po izboru pročelnika prema: tjednom rasporedu broju 

učenika, broju učitelja u Čakovcu te područnim odjelima ( Prelog, 

Mursko Središće)  

  

komisiju čine učitelji klavirskog odjela: 

Daniel-Mario Novak, pročelnik, Marijana Hunjak, Petra Horvat               

Maasej Kovačević, Tihana Novak, Justina Obadić , Davor Žličar, 

Danica Ljubić, Nikola Grabar, Mirjana Džanko, Darko Golubić 

- prezentacija rada i napretka 

učenika 

- obavijest o radu i 

napredovanju učenika 

 

- svi učenici i učitelji 

klavirskog odjela u 

Čakovcu te PO Mursko 

Središće i PO Prelog  

- učenici N. Grabara i T. 

Novak 

 

 

 

- OŠ Prelog 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puhački odjel – Čakovec i područni odjeli D. Kraljevec i M. Središće 

Nastavnici: 
Vjeran Vidović – pročelnik 
Vedrana Fabac 
Vesna Tota 
Antun Horvat 
Petar Novak 
Mario Jagec 
Igor Hrustek 
 
Komisije za godišnje ispite: 
Čakovec: Vjeran Vidović 
       Vedrana Fabac 
                 Antun Horvat 
                 Mario Jagec 
                 Vesna Tota 

      Igor Hrustek 
Donji Kraljevec: Igor Hrustek 
         Antun Horvat 
                             Mario Jagec 
                             Vesna Tota 
Mursko Središće: Vjeran Vidović 
           Petar Novak 
           Mario Jagec 
           Antun Horvat 
 
Komisija za audiciju za natjecanje je ista kao i za godišnje ispite u Čakovcu. 
 
 



KURIKULUM 2017./2018. 

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

Eventualne potrebe 

 
Rujan 

-roditeljski sastanci -osnovne obavijesti o školi, plan i 
program za šk. god. informacije 
vezane uz nastupe i natjecanja… 

-roditelji svih učenika 
puhačkih instrumenata 
 

 
 
 

 

 
Listopad 

-5. 10. izlet nastavnika povodom dana 
učitelja 
 
-stručno vijeće nastavnika limenih 
puhačkih glazbala, Glazbena škola 
Požega – 27. i 28.10. 2016.(AZZO) 

-druženje, obilježavanje dana 
učitelja 
 
-stručno usavršavanje nastavnika 
 

-nastavnici 
 
 
-nastavnici 
 

-jedan dan 
 
 
-2 dana 
 

 
 

 
Studeni 

Odjel Čakovec: 
-Produkcija klase trube 
-Produkcija klase klarineta 
-Produkcija klase saksofona 

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

-svi učenici trubači, 
klarinetisti i saksofonisti 
sudionici i njihovi 
roditelji/učitelji 

-po 2 sata 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prosinac 

-Produkcija klase flautista  
 
Područni odjel D.Kraljevec: 
-Produkcije klase trube, trombona, 
klarineta, saksofona i tube 
 
-Produkcija puhačkog odjela,Čakovec, 
dvorana škole- Odjel Čakovec i PO 
Kraljevec,M.Središće 
 
- Sudjelovanje na koncertu UŠ 
Miroslav Magdalenić u CZK 
(12.12.2017.) 
 
- sudjelovanje učenika UŠ M. 
Magdalenić  PO Donji Kraljevec na 
Humanitarnom koncertu Udruge 
Prijatelji Sv. Roka Draškovec 

-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 
 
 
-prezentacija rada i napretka 
učenika,poticanje djece na 
humanost i međusobno pomaganje 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- sudjelovanje učenika na Koncertu 
Udruge slijepih Međimurske 
županije 

-poticanje djece na humanost i 
međusobno pomaganje 
 

-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
 

-3 sata 
 

 
Siječanj 

-audicija zainteresiranih učenika za 

natjecanja 

-sudjelovanje na seminaru flaute , te 
koncerti u sklopu centra izvrsnosti, 8. 
do 10.  siječnja  2018. Opatija, hotel 
Ambasador 
 
-koncert klase flautista – obilježavanje 
340.god.rođenja A Vivaldija 
 
-sudjelovanje učenika drvenih puhača 
na natjecanju EMONA u Ljubljani 

-provjera zainteresiranih 
kandidata  
 

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

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

-2 sata 
 
 
-nekoliko 
dana 
 
 
 
-2 sata 
 
 
-više dana 
 

 
 
 
 

 
Veljača 

 
 

-produkcija natjecatelja 
 
-Koncert učenika tube i trombona iz 
Glazbene škole Pregrada te UŠ M. 
Magdalenić 
-sudjelovanje na Državnom natjecanju 
„Mladi Padovec“ – Novi Marof 
 
 
-sudjelovanje na Fašničkom 
koncertu u organizaciji UŠ 
 
-zajednička produkcija s klasom 
Petre Horvat (saksofon) u Glazbenoj 
školi Varaždin 
-sudjelovanje na regionalnom 
natjecanju HDGPP-a 

-priprema i stvaranje 
navikejavnognastupa 

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

-svi učenici sudionici i 
njihovi učitelji/korepetitori 
- 5 – 10 đaka,njihovi učitelji 
i korepetitori 
 
-do 7 učenika,njihovi 
učitelji,roditelji i 
korepetitori 
 
-nekoliko najmarljivijih 
učenika 
 
- 5 – 10 đaka,njihovi učitelji 
i korepetitori 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi učitelji/korepetitori 

-2 sata 
 
-jedan dan 
 
 
-5 sati 
 
 
 
-3 sata 
 
 
-jedan dan 
 
 
 
-više dana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ožujak 

 

Odjel Čakovec: 
-produkcija klase trube 
 
 
-sudjelovanje na državnom 
natjecanju HDGPP-a 
 

-Koncert učenika trombona i tube UŠ 
M. Magdalenić u Glazbenoj školi 
Pregrada 
 

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

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

 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelj 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
 

 
-2 sata 
 
 
-nekoliko 
dana 
 
 
-jedan dan 

 

 

 
 

 
Travanj 

 

-Produkcija klase flautista  
 
-stručno vijeće nastavnika limenih 
puhačkih glazbala (AZZO) 
 
-seminar za flautu -GŠ Blagoje Bersa,  
ZG 
 
-sudjelovanje na natjecanju Daleki 
akordi - Split 
 
-Koncert nagrađenih učenika (17.4)  
 
-organiziranje gudačkog natjecanja 
„R.Matz“ 

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

-svi učenici flaute i njihovi 
roditelji/učiteljica 
-nastavnici 
lim.puh.instrumenata 
 
-nekoliko najmarljivijih 
učenika 
 
-učenici natjecatelji, njihovi 
učitelji i korepetitori 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi 
roditelji/učitelji/korepetitori 
-nastavnici, pomoć u 
organizaciji 

-2 sata 
 
 
 
 
-1dan 
 
 
-4 sata 
 
-nekoliko 
dana 

 
 
 
 
 
 

 
Svibanj 

 
 

 
 
 
 

 
Područni odjel D. Kaljevec: 
- Produkcije klase klarineta,saksofona, 
trube i trombona (2 dana) 
 
 
Odjel Čakovec: 
-produkcija klase trube,klarineta, 

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

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

 
- po 3 sata 
 
 
 
 
-2 sata 
 

 
 
 



 
 
 
 

saksofona i flaute 
 
-Produkcija puhačkog odjela –Centar 
Rudolf Steiner, D.Kraljevec.(Odjel 
Čakovec i PO Kraljevec, M.Središće) 
 
-sudjelovanje na Završnom koncertu 
UŠ (16.5. - CZK) 
 
-sudjelovanje flautista na 
međunarodnom takmičenju Petar 
Konjević“ u Beogradu 
 
-VII  međunarodno natjecanje flautista 
„Aurea“ , Zagreb  

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

 
-priprema i stvaranje 
navikejavnognastupa, razvijanje 
natjecateljskog duha 

flaute 
 
-svi učenici sudionici, njihovi 
roditelji/učitelji i 
korepetitori 
 
-svi učenici sudionicii njihovi 
roditelji/učitelji 
 
- oko 5 učenika,njihovi 
učitelji i korepetitori 
 
 
-svi učenici sudionici i 
njihovi roditelji/učitelji 
 

 
 
-2 sata 
 
 
 
-3 sata 
 

 
Lipanj 

 
 

-sudjelovanje na danima dr. Rudolfa 
Steinera (koncert učenika) 
 
-gostovanje s baletnom predstavom u 
Osijeku 
 
-sudjelovanje na Koncertu završnih 
razreda UŠ M.Magdalenić - dvorana 
Scheier, ČK 
 
-godišnji ispiti 
 
 

-stvaranje navike javnog nastupa 
 
 
-stvaranje navike gostovanja i 
javnog nastupa 
 
- prigodno opraštanje od učenika 
završnog razreda OUŠ M. 
Magdalenić  
 
-provjera i ocjenjivanje učenika 

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

-3 sata 
 
 
-jedan dan 
 
 
- 3 sata 
 
 
 
-nekoliko 
dana 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Harmonikaški odjel - KURIKULUM  2017./2018. 
 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj 

učenika/sudionika 

Predviđe

no 

trajanj

e 

Potrebe 

 

Rujan PO Orehovica 

-1. roditeljski sastanak 

- upoznavanje s organizacijom i 

pravilnikom GŠ, odvijanjem nastave 

tijekom šk. god. 2017./18., te upoznavanje 

s praćenjem i vrednovanjem učenika 

 

 

 

 

uppupoznavanje sa  

- roditelji učenika PO i 

nastavnik 

1 sat 
 

 

Listopad 

     

 

Studeni Odjel Čakovec 

-1. produkcija klase 

 

 

 

PO Orehovica 

-1. Produkcija klase 

 

 

 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

 

- svi učenici 

Odjela Čakovec 

i njihovi 

roditelji/ 

nastavnik 

- svi učenici područnog 

odjela i njihovi 

roditelji/nastavnik 

 

2 sata 

 

 

 

 

2 sata 

 

- slatkiši, sokovi 

 

 

 

 

- slatkiši 

 

 

 



 

Prosinac Odjel Čakovec i PO Orehovica 

-1. produkcija harmonikaškog odjela 

 

 

Odjel Čakovec 

- sudjelovanje na Javnoj produkciji 

UŠ M. Magdalenić  

- sudjelovanje na događanjima u  

u sklopu TZ „Advent u gradu 

Zrinskih“ 

PO Orehovica 

- 2.roditeljski sastanak 

- Božićna produkcija PO 

- sudjelovanje na Božićnoj priredbi 

OŠ Orehovica 

- sudjelovanja na Javnoj produkciji 

UŠ M. Magdalenić  

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

- razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

- učenici matičnog i 

područnog odjela te 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

- članovi 

harmonikaškog 

orkestra, 

roditelji/publika, 

uzvanici,nastavnici UŠ 

 

- učenici PO i njihovi 

roditelji i nastavnici 

- učenici i nastavnici 

OŠ Orehovica 

- učenici, 

roditelji/publika, 

uzvanici,nastavnici UŠ 

 

2 sata 

 

 

 

 

5 sata 

 

 

 

 

 

2 sata 

 

1 sat 

 

3 sata 

 

 

 

- slatkiši 

 

 

 

- slatkiši, sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 

 

 

- slatkiši 

 

 

 

- slatkiši, sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 

Siječanj 

     



 

Veljača 

 

Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na natjecanju „Sonus 

op. 4“ u Križevcima 

- sudjelovanje na natjecanju “Mladi 

Padovec“ u Novom Marofu 

Odjel Čakovec  

- sudjelovanje na natjecanju „Sonus 

op.4“ u Križevcima 

- sudjelovanje na natjecanju „Mladi 

Padovec“ u Novom Marofu 

 

- stvaranje navike javnog nastupa, 

druženje učenika 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- razvijanje natjecateljskog duha 

 

 

 

- 1-2 učenika 

- 1-2 učenika 

 

 

 

- 2-4 učenika 

 

- 2-4 učenika 

 

 

8 sati 

8 sati 

 

 

8 sati 

 

8 sati 

 

- prijevozno 

sredstvo 

- prijevozno 

sredstvo 

 

- prijevozno 

sredstvo 

- prijevozno 

sredstvo 

 

Ožujak Odjel Čakovec 

- sudjelovanje na Glazbenoj 

igraonici Odjel Čakovec 

 

- prezentacija instrumenta 

 

 

 

- 1-2 učenika, 

polaznici igraonice, 

nastavnici 

 

45 min 

 

 

 

 



 

Travanj Odjel Čakovec 

- 2. Produkcija klase 

 

 

- prezentacija instrumenta u 

Osnovnim školama u Čakovcu i 

okolici 

- sudjelovanje u programima 

Gimnazije Čakovec 

 

PO Orehovica 

- 2. Produkcija klase 

 

 

PO Orehovica 

- 08.04. - sudjelovanje u 

obilježavanju Svjetskog dana 

Roma u suradnji sa OŠ Orehovica 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- prezentacija instrumenta 

- animacija i motivacija za upis u 

Glazbenu školu 

- doprinos učenika stečenim znanjem i 

vještinama na tematskim glazbenim 

programima 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- doprinos učenika stečenim znanjem i 

vještinama u obilježavanju Svjetskog 

dana Roma 

- svi učenici 

Odjela Čakovec, 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

- 2-4 učenika 

Odjela Čakovec i 

nastavnici 

- 2-4 učenika 

Odjela Čakovec i 

nastavnici 

 

- učenici područnog 

odjela, njihovi roditelji i 

nastavnici 

 

- 1-3 učenika PO, 

učenici OŠ 

Orehovica, uzvanici, 

roditelji, nastavnici 

2 sata 

 

 

 

4 sata 

 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 



 

Svibanj Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na 9. hrvatskom 

natjecanju za harmoniku u 

Daruvaru 

Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- 2. produkcija harmonikaškog odjela 

 

 

 

 

- sudjelovanje na Javnoj 

produkciji UŠ M. Magdalenić u 

sklopu TZ „Dani grada Čakovca“ 

 

 

 

- 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 

 

 

 

- 3-6 učenika 

 

 

 

- učenici matičnog i 

područnog odjela te 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

- 1-2 učenika odjela 

Čakovec i područnog 

odjela, članovi 

harmonikaškog 

orkestra, učenici UŠ 

roditelji, uzvanici, 

nastavnici 

 

10 sati 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

 

4 sata 

 

 

prijevozno 

sredstvo 

 

 

- slatkiši 

 

 

 

- slatkiši, 

sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 

 



 

Lipanj Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na Koncertu učenika 

šestih razreda u organizaciji UŠ 

PO Orehovica 

- prezentacija instrumenta u OŠ 

Orehovica i PŠ Podbrest 

 

 

- sudjelovanje na završnoj 

produkciji PO Orehovica 

 

- sudjelovanje na završnoj priredbi 

u OŠ Orehovica 

 

- prezentacija učenikovog postignuća 

- druženje i oproštaj od učitelja 

 

- prezentacija instrumenta 

- animacija i motivacija za upis u 

Glazbenu školu 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

 

- svi učenici šestih 

razreda i roditelji, 

nastavnici 

- 1-2 učenika PO, 

učenici nižih razreda 

OŠ Orehovica i PŠ 

Podbrest, nastavnici 

- učenici područnog 

odjela, njihovi roditelji 

i nastavnici 

- učenici i nastavnici 

 OŠ Orehovica 

 

2 sata 

 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

 

 

1 sat 

 

 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 

 

- slatkiši 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Harmonikaški odjel/komorna glazba - KURIKULUM  2017./2018. 
 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj 

učenika/sudionika 

Predviđe

no 

trajanj

e 

Potrebe 

 

Rujan PO Orehovica 

-1. roditeljski sastanak 

- upoznavanje s organizacijom i 

pravilnikom GŠ, odvijanjem nastave 

tijekom šk. god. 2017./18., te upoznavanje 

s praćenjem i vrednovanjem učenika 

 

 

 

 

uppupoznavanje sa  

- roditelji učenika PO i 

nastavnik 

1 sat 
 

 

Listopad 

     

 

Studeni 

 

Odjel Čakovec i PO Orehovica 

-1. produkcija klase 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

 

- svi učenici 

Odjela Čakovec 

i područnog 

odjela Orehovica 

te njihovi 

roditelji/ 

nastavnik 

 

2 sata 

 

- slatkiši, sokovi 



 

Prosinac Odjel Čakovec i PO Orehovica 

-1. produkcija harmonikaškog odjela 

 

 

Odjel Čakovec 

- sudjelovanje na Javnoj produkciji 

UŠ M. Magdalenić  

- sudjelovanje na događanjima u  

u sklopu TZ „Advent u gradu 

Zrinskih“ 

PO Orehovica 

- 2.roditeljski sastanak 

 

- Božićna produkcija PO 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

- razvijanje organizacijskih vještina, 

priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa, prezentacija rada učenika 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

- učenici matičnog i 

područnog odjela te 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

- članovi 

harmonikaškog 

orkestra, 

roditelji/publika, 

uzvanici,nastavnici UŠ 

 

- učenici PO i njihovi 

roditelji i nastavnici 

- učenici i nastavnici 

OŠ Orehovica 

 

2 sata 

 

 

 

 

5 sata 

 

 

 

 

 

2 sata 

 

1 sat 

 

- slatkiši 

 

 

 

- slatkiši, sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 

 

 

 

 

 

- slatkiši 

 

 

 

 

 

Siječanj 

     



 

Veljača 

 

Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na natjecanju „Sonus 

op. 4“ u Križevcima 

- sudjelovanje na natjecanju “Mladi 

Padovec“ u Novom Marofu 

Odjel Čakovec  

- sudjelovanje na natjecanju „Sonus 

op.4“ u Križevcima 

- sudjelovanje na natjecanju „Mladi 

Padovec“ u Novom Marofu 

 

- stvaranje navike javnog nastupa, 

druženje učenika 

 

 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- razvijanje natjecateljskog duha 

 

 

 

- 1-2 učenika 

- 1-2 učenika 

 

 

 

- 2-4 učenika 

 

- 2-4 učenika 

 

 

8 sati 

8 sati 

 

 

8 sati 

 

8 sati 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

- prijevozno 

sredstvo 

 

- prijevozno 

sredstvo 

- prijevozno 

sredstvo 

 

Ožujak 

     

 



 

Travanj Odjel Čakovec 

- 2. Produkcija klase 

 

 

PO Orehovica 

- 2. Produkcija klase 

 

 

PO Orehovica 

- 08.04. - sudjelovanje u 

obilježavanju Svjetskog dana 

Roma u suradnji sa OŠ Orehovica 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

- obavijesti o radu i napredovanju 

učenika 

- doprinos učenika stečenim znanjem i 

vještinama u obilježavanju Svjetskog 

dana Roma 

 

- svi učenici 

Odjela Čakovec, 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

 

- učenici područnog 

odjela, njihovi roditelji i 

nastavnici 

 

- 2 učenika PO, 

učenici OŠ 

Orehovica, uzvanici, 

roditelji, nastavnici 

 

2 sata 

 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

2 sata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prijevozno 

sredstvo 

 



 

Svibanj Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na 9. hrvatskom 

natjecanju za harmoniku u 

Daruvaru 

Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- 2. produkcija harmonikaškog odjela 

 

 

 

 

- sudjelovanje na Javnoj 

produkciji UŠ M. Magdalenić u 

sklopu TZ „Dani grada Čakovca“ 

 

 

 

- 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 

 

 

 

- 4-6 učenika 

 

 

 

- učenici matičnog i 

područnog odjela te 

njihovi roditelji i 

nastavnici 

- 4-6 učenika odjela 

Čakovec i područnog 

odjela, članovi 

harmonikaškog 

orkestra, učenici UŠ 

roditelji, uzvanici, 

nastavnici 

 

10 sati 

 

 

2 sata 

 

 

 

 

4 sata 

 

 

prijevozno 

sredstvo 

 

 

- slatkiši 

 

 

 

- slatkiši, 

sokovi, 

prijevozno 

sredstvo 

 

 



 

Lipanj Odjel Čakovec i PO Orehovica 

- sudjelovanje na Koncertu učenika 

šestih razreda u organizaciji UŠ 

PO Orehovica 

- sudjelovanje na završnoj 

produkciji PO Orehovica 

 

- sudjelovanje na završnoj priredbi 

u OŠ Orehovica 

 

- prezentacija učenikovog postignuća 

- druženje i oproštaj od učitelja 

 

- priprema i stvaranje navike javnog 

nastupa 

 

- prezentacija rada i napretka učenika 

 

 

- svi učenici šestih 

razreda i roditelji, 

nastavnici 

- učenici područnog 

odjela, njihovi roditelji 

i nastavnici 

- učenici i nastavnici 

 OŠ Orehovica 

 

2 sata 

 

 

2 sata 

 

 

1 sat 

 

 

 

 

- slatkiši 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baletna škola – KURIKULUM 2017./2018. 

 
 
 
 

Mjesec Aktivnosti Cilj/svrha Broj 
učenika/sudioni

ka 

Predviđeno 
trajanje 

Potrebe 

 
 

Rujan 

 
-Suradnja s baletnim školama 
(Škola za klasični balet Zagreb) i s 
Dječjim kazalištem Branka 
Mihaljevića Osijek 

 
 

-stručno napredovanje 

 
 
-učenici, učitelji 

 
 
-4 sata 

 
 
-prijevoz 

 
 
 

Listopad 

 
03.10. –povodom dana učitelja 
izlet u Zagreb na predstavu 
 
12.10.-14.10. - Međunarodni 
znanstveni i umjetnički simpozij o 
pedagogiji u umjetnosti u Osijeku 

 
 
-stručna ekskurzija 
-stručno napredovanje 

 
 
-učitelji 

 
 
-5 sati 

 
 
-prijevozno 
sredstvo, ulaznice, 
prijevoz 

 
 
 

Studeni 

 
-Suradnja u dobrotvornim 
koncertima 
-Županijsko stručno vijeće-AZOO 
Zagreb 
-Posjet Školi za klasični balet 
Zagreb 

 
-poticanje djece na 
međusobno 
pomaganje 
-stručno napredovanje 

 
-učenici, učitelji, 
roditelji 

 
-2 sata 

 
-muzički materijal, 
oprema 
-prijevoz, 
prijevozno sredstvo 



 
 
 
 

Prosinac 

 
 
 
12.12. – Koncert Umjetničke 
škole M. Magdalenića 

 
-pripreme i stvaranje 
navike javnog nastupa 
-prezentirati 
roditeljima postignute 
rezultate 
-razvijanje 
organizacijskih vještina 
iprezentacija rada 
učenika 

 
 
-svi učenici 
baleta i njihovi 
roditelji/učitelji, 
publika/uzvanici 

 
 
-4 sata 

 
 
-baletna oprema 

Siječanj      

 
Veljača 

 
13.02. – Fašnički koncert 
-Suradnja i dogovor u vezi 
baletne predstave „Dugine boje“  
s Dječjim kazalištem Branka 
Mihaljevića u Osijeku 

 
-druženje 
-radost javnog nastupa 

 
-učenici baleta i 
učitelji 

 
-2 sata 

 
-muzička tehnika 
-baletna oprema 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Učitelji osnovne baletne škole:  Ivana Brez Murk – plesač klasičnog baleta, Mateja Božić – plesač klasičnog baleta 

 

  Korepetitori: Marijana Hunjak - nast. razr. nast., Darko Golubić , glazbenik klavirist 

 
Ožujak 

 
-Sudjelovanje i praćenje 
natjecanja baletnih škola 

 
-suradnja, usporedba u 
napredovanju 

 
-učenici baleta, 
učitelji 

 
-5 sati 

 
-prijevozno 
sredstvo 

 
 
 

Travanj 

 
-Izlet u Zagreb na baletnu 
predstavu u HNK 
 
24.04.-25.04. - Regionalno 
natjecanje iz klasičnog baleta 
“Balance“ 2018. u Sarajevu 

 
-stručna ekskurzija 
-usporedba u 
napredovanju, 
sudjelovanje 

 
-svi učenici 
baleta i njihovi 
roditelji/učitelji 

 
-5 sati 

 
-prijevozno 
sredstvo, ulaznice 

 
 
 

Svibanj 

 
16.05. – Baletna predstava 
(školska produkcija) 
-Gostovanje u Osijeku s baletnom 
predstavom 
 
-Nastupi u programima i 
festivalima plesnih skupina 
-Županijsko stručno vijeće AZOO 
Zagreb 

 
-pripreme i stvaranje 
navike javnog nastupa 
-sudjelovanje, druženje 
-izgrađivanje 
samopouzdanja 
-stručno napredovanje 

 
-svi učenici 
baleta, 
roditelji/učitelji, 
publika/uzvanici 

 
-2 sata 

 
-baletna oprema 
-prijevozno 
sredstvo, kostimi, 
muzička tehnika 

 
 

Lipanj 

 
28.06. – Koncert završnih razreda 
UŠ 
-Sudjelovanje na konertu UŠ 

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

 
-učenici baleta, 
roditelji/učitelji, 
publika/uzvanici 

 
-2 sata 

 
-baletna oprema, 
kostimi, muzička 
tehnika 



 


