
Испитни програм за ниво основне балетске школе 

(на основу Правилника о плану и програму наставе за основно балетско образовање и васпитање 
 „Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 7/2019) 

Одсек народна игра 

Испитни програм за предмет Народна игра 

 
Типски представници игара Централне Србије: 

 Коленике; 

 Моравац (једноставне варијанте) 

 Дивна, Дивна; 

 Рузмарин; 

 Дуње ранке; 

 Шетња; 

 Ђурђевка;  

 Моравско коло; 

 Крива крушка; 

 Маказице; 

 Играле се делије;  

 Жикино коло; 

 Косо моја; 

 Заврзлама; 
Примери игара Западне Србије: 

 Ужичка чарлама; 

 Ерско коло; 

 Тројанац; 

 Качерац; 

 Поломка; 

 Чачак; 

Примери игара Јужне Србије: 

 Бугарчица.  
Примери игара Југоисточне Србије: 

 Пешачка; 

 Звонце; 

 Руменка;  

 Клецка;  

 Бугарка; 

 Чачак; 

 Бела рада; 

 Власинка; 
Примери игара Тимочке Крајине: 

 Стара Влајна; 

 Поповичанка; 

 Тодорка; 

 Тедена; 

 Циганчица.  

 

Испитни програм за предмет Традиционално певање  

Певање једне народне (традиционалне) песме 
Примери песама: 

 Во наше село Малово; 

 Врбице, врбо зељена; 

 О мој Миле медени; 

 Засп'о ми је драги; 

 Ој јаворе,зелен боре; 

 Хајде Стамено; 

 Прели, прело мило до милога; 

 Синоћ сјала једна звезда мала; 

 Под Голијом, село што је; 

 Кукај, кукај тедено, ледено; 

 Кладише се момче и девојче; 

 Чај горо;  

 или песмa по избору. 

 

  



Испитни програм за предмет Солфеђо: 

Појам звука.  
Тон и његова својства. 
Линијски систем. 
Кључеви. 
Ноте, нотне вредности: од целе ноте до шеснаестине. 
Бележење нота у линијском систему (у оквиру једне октаве). 
Паузе. 
Синкопа. 
Метричке врсте (2/4, 3/4, 4/4). 
Музички метар, појам јединице бројања. 
Обрада C-dur лествице. 
Ступањ, степен, тетрахорд. 
Тачка поред ноте, лук трајања. 
Опажање тонова у C-dur-у. 
Препознавање мелодијско - ритмичких и ритмичких мотива и њихово извођење 

 
ИСПИТ 
Извођење мелодијско - ритмичког примера. 
Извођење ритмичког примера. 
Опажање тонова у оквиру C-dur лествице. 

ЛИТЕРАТУРА 
Боривоје Поповић: Солфеђо. 
Владимир Јовановић: Солфеђо. 
Зорислава Васиљевић: Солфеђо. 
Миодраг Васиљевић: Једногласни солфеђо. 
Љиљана Пантовић: Солфеђо кроз песму. 

 


