ПЛАН РАДА ДУВАЧКЕ КЛАСЕ ШОМО Кула
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
АКТИВНОСТ

1.

Планирање рада

Годишњи план рада
распоред часова
План проф. развоја наставника
план учешћа на такмичењима

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД
ОСТВАРЕЊА

-руководилац класе

aугуст/ септембар 2021.
новембар/децембар
/јануар 2021.
(сустизање градива)

-руководилац класе
2.

Допунска настава

-ученици којима је
потребна подршка у
савладавању градива

-руководилац класе
3.
Додатна настава

-ученици који
показују
заинтересованост за
додатни рад

мај/јун 2022.
(припрема за годишње
испите)
*увођење допунске
наставе вршиће се и
током школске године
по указаној потреби
ученика
октобар/децембар 2021.
припрема за јавне
наступе;
фебруар/март/април
/мај 2022.
припрема за такмичења
и друге јавне наступе

„Бирамо шта свирамо“

4.

Слободне
активности

Ученици имају могућност да
бирају композиције које желе да
се обрађују на настави
Слободних активности.
(композиције могу бити,
народног, забавног и класичног
карактера и могу се аранжмански
прилагођавати)
„Камерно музицирање“
-свирање са наставником;
-свирање са другим учеником из
класе;
-свирање у мањим групама;

-руководилац класе
- заинтересовани
ученици
Током године

-заинтересовани
ученици

*средама или по
договору и
могућностима ученика
децембар 2021.
Сморта (скала и етида)
Ученици од I-IV
разреда

5.
Годишње Смотре
и Испити

Ученици од I – IV
разреда

мај 2021.
Годишњи спит
за ученике
IV разреда

јун 2021.
Годишњи испит
за ученике
I–III разреда
децембар 2021.
април 2022.

Јавни часови
6.

* У сличају онлајн облика наставе, јавни часови ће се
радити по принципу објављивања снимака на сајту
школе.

Уређујемо радни простор
Дечија недеља

Остале културне и
јавне активности

9.
Сарадња са
родитељима

10.
Информисање
родитеља
11.

-заинтересовани
ученици класе
-руководилац класе

7.

8.

*Могуће је прикључење
ученика класе кларинета
јавним часовима других
одсека.

Сви ученици класе

Презентација
инструмента
ученицима
припремног
разреда

Учешће у осталим
активностима на нивоу школе /
У складу са посебним планом
активности током Дечије недеље
и у складу са могућностима .
Наступи на школским
концертима
Посета гостујућим концертима
у школи
Промотивни концерти/
Учешће у припреми и
реализацији
Учешће на манифестацијама у
организацији других установа
образовања и Организација / у
складу са могућностима ученика
Родитељски састанци
Отворена врата
Остали облици комуникације
са родитељима
-путем е-маила,
-Вибер групе.
-Путем сајта школе
-У свесци ученика-путем огласне
табле
-Вибер група
-путем е-маила,
На групној настави уз договор са
наставником солфеђа

октобар 2021.

-заинтересовани
ученици класе
- ученици класе коју
буду спремни за
учешће на Концерту
школе
-заинтересовани
ученици
-ученици млађег
узраста
-руководилац класе
-заинтересовани
ученици

током школске године
У складу са Годишњим
планом рада школе.
април/мај 2022.
*У складу са Годишњим
планом рада школе
током школске године

-руководилац класе
-родитељи ученика
класе
-руководилац класе
-родитељи ученика
класе

септембар 2021.
новембар 2021.
април 2022.
током школске године
током школске године
*по указаној потреби

-родитељи ученика

током школске године

-руководилац класе
-ученици припремног
разреда

март/април 2022.
*прецизан термион ће се
одредити у договору са
наставником солфеђа

Руководилац класе:

Јарослав Кулеба

