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OSNOVNI PODACI 

 

 

Naziv:    UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA  

Adresa:    ALDA NEGRIJA 11, 52220 LABIN 

Telefon:   052 885 439,  052 885 443 

Fax:    075 801 106 

E-mail adresa Škole:  ured@us-mbrasana.skole.hr 

Web adresa:   www.us-mbrasana.skole.hr 

Županija:   ISTARSKA 

 

 

Ukupno svih polaznika Umjetničke škole      342 

 

Broj učenika u osnovnoškolskim programima (I. - VI.)    271 

 Glazbeni odjeli         255 

 Plesni odjel             16 

  Broj razrednih odjela           28 

 

Broj učenika u pripremnim i predškolskim programima         71    

 Glazbeni program             28 

 Plesni program              43 

  Broj grupa                8 

 

Broj djelatnika:              36 

 Učitelji               31 

 Ostali djelatnici                         5 

 

 

Ravnateljica:    mr. sc. MELITA LASEK SATTERWHITE  

 

 

 

 

 



 3 

UVOD 

 
Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana temeljni je dokument Škole – 

izrađen je po uzoru na Nacionalni kurikulum i odgovara njegovim zahtjevima i standardima, 

ali se odnosi na našu Školu u okviru njenih kulturoloških posebnosti i potreba. Školskim 

kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program Škole, te određuju 

sadržaji, programi, projekti i aktivnosti usmjereni na promociju, intelektualni, socijalni, 

duhovni i tjelesni razvoj svakog učenika. Temelji se na razini znanja, interesa i sposobnosti 

učenika te njihovih potreba, kao i interesa roditelja i lokalne zajednice u cjelini. Osim 

službenih programa nastave, Kurikulum obuhvaća i različite izvannastavne i izvanškolske 

aktivnosti kojima se teži što kvalitetnijim rezultatima usmjerenim na dobrobit učenika i 

njihov obrazovni razvoj. Zadaća mu je obuhvatiti sve planirane aktivnosti u ovoj školskoj 

godini u jedinstveni individualni koncept po kome će Škola biti prepoznatljiva. 

 

 

 

O ŠKOLI 

 
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana osnovana je rješenjem Ministarstva znanosti 

obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-02/14-01/00054, URBROJ: 533-25-14-0004 od       

29. kolovoza 2014. godine) i od tada djeluje kao samostalna ustanova s glazbenim i plesnim 

odjelima. Nastala je osamostaljenjem Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana iz 

Pučkog otvorenog učilišta Labin pri kojem je djelovala 25 godina obrazujući i odgajajući 

mlade glazbenike. Škola nosi ime istarskog skladatelja Matka Brajše Rašana, rođenog u 

Pićnu, autora himne ''Krasna zemljo, Istro mila''. 

Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu, na adresi Alda Negrija 11 te područnim 

odjelima u Potpićnu (u prostoru OŠ Vladimira Nazora Potpićan), Buzetu (u prostoru OŠ 

"Vazmoslav Gržalja" Buzet) i Lovranu (u prostoru OŠ Viktora Cara Emina Lovran).  Učenici 

se obrazuju na instrumentima: klavir, violina, flauta, klarinet, saksofon, gitara, harmonika, 

udaraljke te na odjelu suvremenog plesa.  

Osnovno glazbeno obrazovanje traje 6 godina. Redovita nastava organizirana je kao skupna 

(solfeggio, pjevački zbor, orkestar, komorna glazba) i individualna (nastava iz odabranog 

instrumenta). U 6. razredu glazbenog obrazovanja, učenici imaju mogućnost odabira 

izbornih predmeta – klavir i teorija glazbe. Nadareni učenici imaju pojačanu nastavu, 

ovisno iz kojeg područja se pripremaju za natjecanje.  
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Osnovno plesno obrazovanje traje 4 godine. Osim nastave suvremenog plesa, učenici 

pohađaju nastavu iz klasičnog baleta te ritmike i glazbe, a od 2. razreda imaju mogućnost 

odabira izbornog klavira. 

Uz osnovnoškolsko obrazovanje, škola organizira i pripremne glazbene i plesne programe 

za djecu predškolskog uzrasta. 

S učenicima radi tim od 31 učitelja koji se permanentno stručno usavršavaju kako bi u radu 

s učenicima postizali što bolje rezultate. Rad učenika, uz zalaganje, ljubav i trud učitelja 

pokazatelj su uspješnog djelovanja škole. Cilj su nam dobri učenici i aktivna škola, otvorena 

prema svim subjektima u lokalnoj zajednici pa i šire, spremna za suradnju s drugim 

glazbenim i plesnim školama u zemlji i inozemstvu. Učenici škole stoga redovito sudjeluju 

na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima kao solisti, u komornim sastavima, 

kao članovi orkestra, zbora ili plesne skupine, postižući vrijedne i zapažene nagrade.  

Škola surađuje s brojnim ustanovama, udrugama i umjetničkim organizacijama, a uključena 

je i u različite aktivnosti u organizaciji Grada Labina, Grada Buzeta, Općina Kršan, Pićan, 

Gračišće i Lovran, gdje djeluju naši područni odjeli. Uključena je i u kulturne i umjetničke 

aktivnosti na razini Istarske županije. Škola surađuje s brojnim glazbenim i plesnim školama 

iz Hrvatske (Karlovac, Zagreb, Sesvete, Virovitica, Omiš, Poreč, Pula, Rijeka, Našice, 

Dubrovnik, itd.) Škola intenzivno njeguje i međunarodnu suradnju s partnerskim školama iz 

Praga (Češka), Banske Bistrice (Slovačka), Lisabona (Portugal), Vrhnike (Slovenija), Baje 

(Mađarska), Katowica, Rybnika (Poljska) i Sarajeva (BiH) kroz različite međunarodne 

projekte u koje su uključeni i učenici i učitelji, a u planu su i nove suradnje. 

 

 

 

MISIJA I VIZIJA 
 

Cilj Škole je očuvati dugogodišnju tradiciju i prepoznatljivost imena „Umjetničke škole 

Matka Brajše Rašana“. Želimo stvoriti modernu i kvalitetnu školu, stvaranjem pozitivnog 

ozračja, s vizijom: 

 odgojno-obrazovnog djelovanja na dobrobit djece, u skladu s njihovim potrebama 

te kulturnim i prirodnim okružjem škole 

 poticanja osobnog razvoja učenika, njihove kreativnosti te aktivnog sudjelovanja u 

zajednici 

 školovanja u skladu s vrijednostima odgovornosti, tolerancije, razumijevanja i brige 

za druge 

 promicanja nenasilja i njegovanja tradicije u svrhu očuvanja kulturnog identiteta 
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Pohađanjem Umjetničke škole, kroz glazbeno i plesno obrazovanje, namjera nam je 

potaknuti u djeci višestruke vrijednosti: 

 samopouzdanje, ustrajnost, koncentraciju i samodisciplinu 

 spontanost i želju za slobodnim istraživanjem  

 solidarnost i razvoj identiteta, znanja i odgovornosti 

 razvoj višestruke inteligencije i kreativnog mišljenja 

 sposobnost samoizražavanja i kritičkoga mišljenja 

 stvaranje kulturne i ekološke svijesti 

 

 

 

PLAN IZRADE ŠKOLSKOG KURIKULUMA 

 
Školskim kurikulumom istaknuta su glavna područja i ciljevi unutar pojedinih projekata i 

aktivnosti koji se odnose na očekivane ishode za školsku godinu 2020./2021. U Školskom 

kurikulumu opisan je proces planiranja, provođenja, vrednovanja i poučavanja učenika 

uzevši u obzir potrebe i interese učenika, lokalne zajednice, mogućnosti škole s obzirom na 

ljudske resurse, kao i financijske i materijalne mogućnosti, a polazeći od Nacionalnog 

kurikuluma, njegovih zahtjeva i standarada.  

Iako se svi projekti prožimaju i krajnji korisnici su svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa, 

radi lakšeg pregleda, aktivnosti su grupirane prema nositeljima i primarnim korisnicima, a u 

svakoj grupi aktivnosti projekti su navedeni kronološkim planom realizacije: 

 

 PRIORITETNI PROJEKTI ŠKOLE  

 GOSTOVANJA I STRUČNE EKSKURZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 MEĐUNARODNA SURADNJA 

 PLANOVI RAZVOJA UČENIKA 

 PLANOVI RAZVOJA UČITELJA 

 HRVATSKA I MEĐUNARODNA NATJECANJA 

 ŠKOLSKI NATJECATELJSKI TJEDAN 

 OSTALI PROJEKTI ŠKOLE 

  
Tim za izradu Školskog kurikuluma činili su: 

 ravnateljica 

 pročelnik Klavirskog odjela 

 pročelnica Harmonikaškog odjela 

 pročelnica Puhačko-udaraljkaškog odjela 

 pročelnica Odjela za violinu, gitaru i ples 

 pročelnik Teorijskog odjela 
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Prilikom izrade Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021., planiranja aktivnosti i 

manifestacija Škole, uzeta je u obzir trenutna epidemiološka situacija vezana uz pandemiju 

COVID-19. Škola će sve događaje organizirati poštujući propisane mjere. Ovisno o razvoju 

epidemiološke situacije, neke od planiranih aktivnosti možda neće biti održane, dok će se u 

slučaju povoljnije situacije Školski kurikulum dopuniti dodatnim aktivnostima.  

 

 

 

 

 
PRIKAZ PLANIRANIH AKTIVNOSTI, 
PROGRAMA I PROJEKATA U ŠKOLSKOJ 
GODINI 2020./2021. 

PRIORITETNI PROJEKTI ŠKOLE 
 
 
Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE 
 
Planirani broj učenika: Oko 50 učenika  

Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici škole, ravnateljica. 
 

Ciljevi i namjena: Prigodno proslaviti Dan Umjetničke škole Matka Brajše Rašana kojim 

obilježavamo i dan rođenja skladatelja Matka Brajše Rašana.  

U svečanom i radosnom raspoloženju, cilj nam je roditeljima i građanima predstaviti 

postignute rezultate učenika kao pokazatelj uspješnog djelovanja i rada Škole. 

Na koncertu će nastupiti učenici glazbenih i plesnih odjela, solisti i različiti ansambli. 

Poseban gost koncerta bit će hrvatski koreograf, izvođač i redatelj Matija Ferlin.  

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin 

Vremenik: 10. prosinca 2020. u 19,00 sati 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike i roditelje, najam razglasa i 

rasvjete: 5.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

BOŽIĆNI TJEDAN 
 

Planirani broj učenika: oko 150 učenika (na različitim lokacijama) 

Nositelji aktivnosti: Učenici Škole, učitelji instrumenata, voditelji zbora, orkestra, komornih 

sastava, plesnog odjela, pripremnog glazbenog i plesnog programa, ravnateljica. 

Ciljevi i namjena:  Tradicionalnim prigodnim koncertima, u blagdanskom okružju,  

omogućiti učenicima i roditeljima radost uživanja u glazbi i plesu i time završiti prvo 

polugodište kako u Matičnoj školi, tako i u svim područnim odjelima uz nastup što većeg 

broja učenika. 

Ljubav prema glazbi i plesu, osnovni je pokretač zalaganja učitelja i rada učenika koji će i na 

ovim koncertima izmamiti osmjeh i radost publike. 

Način i mjesto realizacije:  

- Matična škola, Kino Labin - ponedjeljak, 21. prosinca 2020. u 19,00 sati 

- PO Buzet, POU Augustin Vivoda - srijeda, 23. prosinca 2020. u 18,30 sati 

- PO Lovran, Kino Sloboda - petak, 18. prosinca 2020. u 18,30 sati 

Vremenik: 18. - 23. prosinca 2020. 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, najam razglasa i rasvjete: 7.000,00 kn 

 

 

Naziv aktivnosti: 

KONCERTI POD MASKAMA 
 

Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici škole, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Tradicionalni maskirani koncerti s veselom tematikom i raznovrsnim 

skladbama omogućit će učenicima i učiteljima maksimalnu kreativnost, a roditeljima 

zabavu i radost uživanja u glazbi i plesu te promatranju veselih i šarenih dječjih maski. 

Nastupaju učenici škole svih uzrasta i u različitim kombinacijama – solistički, komorno, kao 

članovi pjevačkog zbora, orkestra ili plesnog ansambla.  

Razvijanje kreativnosti kroz uživanje u glazbi i plesu, zajednički nastup učitelja i učenika. 

Biranje najljepše maske. 

Planiran je Koncert pod maskama i polaznika pripremnih glazbenih i plesnih programa.  

Način i mjesto realizacije: 

- PO Potpićan, dvorana CENKI Pićan – utorak, 2. veljače 2021. u 18,30 sati 

- Matična škola, Kino Labin – ponedjeljak, 8. veljače 2021. u 19,00 sati 

- PO Buzet, POU Augustin Vivoda – srijeda, 10. veljače 2021. u 18,30 sati 

- PO Lovran, Kino Sloboda – petak, 12. veljače 2021. u 18,30 sati 

Vremenik: 2. – 12. veljače 2021. 

Troškovnik: Troškovi razglasa i rasvjete, izrada plakata i programa te poklona za najljepše 

maske: 7.500,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

KONCERT UČITELJA 
povodom Valentinova 

 

Nositelji aktivnosti: Učitelji škole, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Na Koncertu učitelja bit će izvedene romantične i popularne melodije iz 

bogate riznice različitih glazbenih stilova kao dar učenicima, roditeljima i široj publici 

povodom Valentinova.  

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin ili Malo kazalište 

Vremenik: 15. veljače 2021. u 19,00 sati 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za goste, najam razglasa i rasvjete: 

6.000,00 kn. 

 

 

 Naziv aktivnosti:  

KONCERT PUHAČA „Frullato“ 
 

Planirani broj učenika: 24 učenika 

Ciljevi i namjena: promocija puhačkih glazbala – omogućiti učenicima i roditeljima radost 

uživanja u glazbi, učenicima da pokažu rezultate svog rada i truda, roditeljima da budu 

ponosni na svoju djecu. Potaknuti sklapanje novih prijateljstava među puhačima. 

Način i mjesto realizacije: Kino Labin ili neki prostor na otvorenom, prema dogovoru 

Vremenik: svibanj 2021. 

Troškovnik: / 

 

  

Naziv aktivnosti: 

 

ZAVRŠNI KONCERT VIOLINISTA „Spiccato“ 
 

Planirani broj učenika: Svi učenici gudačkog odjela 

Nositelji aktivnosti: Učitelji violine, korepetitori, učenici, pročelnica, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promoviranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i Gudačkog odjela, 

stjecanje samopouzdanja učenika pri izvedbi. 

Način i mjesto realizacije:   

- Kino Labin, ili neki prostor na otvorenom, prema dogovoru 

Vremenik:  svibanj 2021.  

Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

 
MEĐUNARODNI FESTIVAL UDARALJKAŠA „BUM BAM“ 

 

Planirani broj učenika: Svi učenici udaraljkaškog odjela, gosti iz Hrvatske i inozemstva 

Nositelji aktivnosti: Učitelji udaraljki, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promoviranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i Udaraljkaškog 

odjela, upoznavanje učenika s vršnjacima iz Hrvatske i inozemstva, promocija Labina 

njegove povijesti. Osim samog javnog nastupa učenici razmjenjuju iskustva i upoznaju se s 

načinom sviranja kolega iz drugih gradova. Događaj predstavlja poticaj svim sudionicima da 

se i dalje bave glazbom i nastave svoje glazbeno obrazovanje. 

Način i mjesto realizacije:   

- Hacienda na Dubrovi  

Vremenik: 21. i 22. svibnja 2020.  

Troškovnik: Troškovi razglasa, kombi za prijevoz instrumenata, domjenak za sudionike: 

10.000,00 kn. 

 

 

Naziv aktivnosti: 

4. KLAVIRSKI MARATON 
 

Planirani broj učenika: Oko 100 učenika, gosti 

Nositelji aktivnosti: Učitelji klavirskog odjela, učenici, pročelnik, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promocija klavira i  klavirske  glazbe, druženje učenika i učitelja triju 

županija i šire, razmjena iskustava, analiza nastupa i uspjeha učenika.  

Počasni gost maratona je švicarski jazz pijanist Leo Tardin. 

Način i mjesto realizacije: Višesatni klavirski koncert namijenjen učenicima klavira svih 

uzrasta – od početnog glazbenog obrazovanja pa do studenata muzičkih akademija, 

profesora klavira i eminentnih pijanista. 

- Amfiteatar Dolac, u sklopu parka skulptura Dubrova, Labin 

Vremenik: 28. svibnja 2021. 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike i roditelje,  transport i najam 

klavira, razglas i rasvjeta 15.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

„ GITARE NA DUBROVI“ 
 

Planirani broj učenika: Svi učenici gitarskog odjela 

Nositelji aktivnosti: Učitelji gitare, učenici, pročelnica, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promoviranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i Gitarskog odjela 

na javnom lokalnom prostoru turističke i povijesne jezgre na Dubrovi. Bit će to Završni 

koncert Gitarskog odjela. 

Način i mjesto realizacije:   

- Labin, Dubrova 

Vremenik: 5. lipnja 2021.  

Troškovnik: Troškovi razglasa, domjenak za sudionike: 5.000,00 kn. 

 
 

Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERTI UČENIKA 
PRVOG RAZREDA 

 
Planirani broj učenika: Svi učenici 1. razreda 

Nositelji aktivnosti: Učenici, predmetni učitelji, pročelnici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Cilj koncerata je da u radosnoj, koncertnoj atmosferi prvaši završe 

nastavnu godinu. Planira se i mali domjenak za učenike i roditelje. 

Način i mjesto realizacije: Nastupi učenika 1. razreda Matične škole i područnih odjela. 

- Prigodni prostori u blizini škola 

Vremenik:  početak lipnja 2021. 

Troškovnik: Izrada programa i plakata.  

 

Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERT NAJMLAĐIH POLAZNIKA 
 

Planirani broj učenika: Polaznici pripremnih glazbenih i plesnih programa 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učiteljici, polaznici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Nastup i druženje malenih svirača i plesača. Skupni i pojedinačni nastupi 

polaznika. Završetak nastavne godine uz podjelu priznanja. 

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin  

Vremenik:  lipanj 2021. 

Troškovnik: Izrada programa i plakata.  
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Naziv aktivnosti:  

 
ZAVRŠNI KONCERTI 

UČENIKA U PODRUČNIM ODJELIMA 
 

Planirani broj učenika: oko 150 učenika područnih odjela 

Nositelji aktivnosti: Učenici, predmetni učitelji, voditelji područnih odjela, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Koncerti su namijenjeni zajedničkom nastupu svih učenika područnih 

odjela kojima završavaju nastavnu godinu. Cilj koncerata je pružiti radost glazbe i plesa u 

lokalnoj sredini te svečano i uspješno, u koncertnoj atmosferi, pokazati roditeljima, 

prijateljima i rođacima što su naučili.  

Način i mjesto realizacije:  

- Otvoreni prostori u blizini škola Potpićan i Buzet, Kino Sloboda u Lovranu 

Vremenik:  

- Potpićan – petak, 04.06.2021. 

-  Buzet – srijeda, 09.06.2021. 

- Lovran – petak, 11.06.2021. 

Troškovnik: / 

 

 

Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNA PLESNA PREDSTAVA 
„Pipi Duga Čarapa“ 

 
Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela 

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike, učenici škole, 

polaznici pripremnog plesnog programa, pročelnica, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Centralni nastup Plesnog odjela na kome sudjeluju svi učenici zajedno s 

mališanima iz pripremnog plesnog programa. Uz veliki broj različitih koreografija u 

svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima će se predstaviti vrijedan rad 

plesnog odjela i istaknuti postignuti rezultati učenika i učitelja. 

Način i mjesto realizacije: Izvedba plesne predstave „Pipi duga čarapa“, zajednički nastup 

učenika i polaznika pripremnog plesnog programa 

- Park skulptura Dubrova 

Vremenik:  14. lipanj, 2021. 

Troškovnik: Izrada kostima za predstavu, izrada plakata i programa, domjenak za sudionike 

predstave, najam razglasa i rasvjete, postavljanje pozornice na otvorenom: 15.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

 
ZAVRŠNI KONCERT  

UČENIKA ŠKOLE 
 

Planirani broj učenika: Oko 150 

Nositelji aktivnosti: Učitelji, učenici, solisti i različiti ansambli, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Svečano zaključiti nastavnu godinu nastupom ponajboljih učenika koji su 

se istakli tijekom školske godine. 

Način i mjesto realizacije: Zajednički završni koncert učenika škole 

- Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije ili neki otvoreni prostor 

Vremenik: 15. lipnja 2021.  

Troškovnik:  1.000 kn – pokloni za nagrađene učenike 

 

 

 

Naziv aktivnosti: 

4. INTERNATIONAL  
RABAC ORCHESTRA FESTIVAL 

 

Planirani broj učenika: Oko 200 sudionika 

Nositelji aktivnosti: Učitelji škole, učenici, voditelji orkestara, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Svečani završetak školske godine 2020./21. Zajedničkim koncertom i 

nastupom orkestara i ansambala naše škole te orkestara iz drugih prijateljskih glazbenih 

škola iz Hrvatske i inozemstva, ovisno o mogućnostima sudjelovanja. Međunarodni Rabac 

Orchestra Festival organiziran je s ciljem promocije orkestralnog muziciranja na javnom, 

otvorenom prostoru razvijenog, turistički orijentiranog mjesta Rabac, na istočnoj obali 

Istre. 

U svečanom i radosnom raspoloženju na rabačkoj Rivi, roditeljima i građanima predstavit 

će se najbolji orkestri različitih škola i time zaključiti još jednu uspješnu školsku godinu. 

Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert orkestara na Rivi u Rapcu 

Vremenik: 16. i 17. lipanj 2021. 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za sudionike Festivala, troškovi razglasa i 

rasvjete, troškovi prijevoza instrumenata, video-snimanje: 50.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

OPROŠTAJNI KONCERT 
''ŠESTAŠA'' 

 

Planirani broj učenika: učenici završnog razreda glazbenog i plesnog obrazovanja 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici završnih razreda, pročelnici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Zajednički nastup i ispraćaj učenika završnog razreda, uz prisutnost svih 

predmetnih učitelja, pročelnika, ravnateljice i roditelja te publike. 

Na ovom koncertu planiran je kratki osvrt na njihovo šestogodišnje odnosno 

četverogodišnjeg obrazovanje, druženje s roditeljima sa željom da se učenici i dalje nastave 

baviti glazbom ili plesom u bilo kojem obliku. 

Način i mjesto realizacije: Sudjeluju svi učenici 6. razreda glazbenog programa i 4. razreda 

plesnog programa te njihovi učitelji. 

- Kino Labin – ili neki prostor na otvorenom 

Vremenik: 24. lipnja 2021. 

Troškovnik: Izrada programa i plakata. Poklon za „šestaše“: 2.500,00 kn. 

 

 
 

GOSTOVANJA I STRUČNE EKSKURZIJE U  REPUBLICI 
HRVATSKOJ 

 

 

Naziv aktivnosti: 

 

POSJET ŠKOLI ZA SUVREMENI PLES ANE MALETIĆ U ZAGREBU 

 

 

Planirani broj učenika: 16  

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, pročelnica, 

ravnateljica.  

Ciljevi i namjena: Upoznavanje s radom drugih plesnih škola u Hrvatskoj, stjecanje novih 

saznanja, motivacija za daljnji rad. 

Način i mjesto realizacije: Škola za suvremeni ples Ane Maletić, Zagreb 

Vremenik: veljača, 2021. 

Troškovnik: troškovi prijevoza: 5.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

 

ODLAZAK NA PREDSTAVU U HNK I. pl. ZAJC RIJEKA 

 

Planirani broj učenika: 13  

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, pročelnica, 

ravnateljica.  

Ciljevi i namjena: Upoznavanje s baletnim repertoarom, stjecanje opće kulture i ponašanja 

u kazalištu, dodatna motivacija za bavljenje plesom. 

Način i mjesto realizacije: HNK Ivan pl. Zajc, Rijeka 

Vremenik: tijekom drugog polugodišta, 2021. 

Troškovnik: 2.000 - trošak autobusa 

 

 

Naziv aktivnosti: 

13. DANI HARMONIKE 
POREČ 

 

Planirani broj učenika: 5 

Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promocija instrumenta harmonike, nastup u glazbenoj školi, druženje 

učenika i učitelja triju županija, stručno usavršavanje učitelja kroz seminar. 

Način i mjesto realizacije: Koncert namijenjen učenicima harmonike svih uzrasta – od 

početnika, pa do studenata Umjetničke akademije 

Vremenik: veljača-ožujak 2021. 

Troškovnik: Putni troškovi: 1.000,00 kn.  

 

 

Naziv aktivnosti:  

 
LISINSKI U ZAGREBU – KONCERT SIMFONIJSKOG ORKESTRA 

 

Planirani broj učenika: 20 

Nositelj aktivnosti: učitelji udaraljki i violine, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: edukacija učenika u komornom i orkestralnom muziciranju, poticaj 

učenicima za vježbanje, vidjeti izvedbu profesionalnog orkestra, vidjeti udaraljke u 

orkestru. 

Način i mjesto realizacije: dvorana Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 

Vremenik: 20.03.2021. 

Troškovnik: 5.000kn – troškovi prijevoza 
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Naziv aktivnosti: 

NOĆ GLAZBE I 
KAVA S BACHOM 

 

Planirani broj učenika: Oko 10 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učenici i učitelji, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Upoznavanje učenika s opusom Johanna Sebastiana Bacha. Obilježavanje 
obljetnice Bachovog rođendana uz koncertni program na kojem sudjeluju brojni izvođači 
koji svake godine pridonose bogatstvu izvođenja Bachove glazbe, solistički i u ansamblima, 
uz direktni web streaming. 

Kava s Bachom promovira slušanje Bachove glazbe putem radija (u različitim obradama: 

jazz, blues, gospel, i dr.) u ugostiteljskim objektima u centru Karlovca.  

Način i mjesto realizacije:  

- Glazbena škola Karlovac, javni prostori u okolici  

Vremenik: 20. i 21. ožujak 2021. uživo ili online 

Troškovnik: Troškovi putovanja 

 

  

 

Naziv aktivnosti: 

 
GOSTOVANJE NA REVIJI PLESA 

„DANI SILVIJE HERCIGONJE“ 
 

Planirani broj učenika: 16 

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, pročelnica, 

ravnateljica. 

Ciljevi i namjena: Promocija suvremenog plesa, nastupi na  festivalu Trešnjevačke plesne 

scene, okupljanje velikih i malih zaljubljenika plesne umjetnosti, razmjena iskustava, 

analiza nastupa i uspjeha učenika. Afirmacija plesne umjetnosti u Hrvatskoj, doprinos 

razvoju plesnog stvaralaštva. 

Način i mjesto realizacije: Zagreb 

Vremenik: početak svibnja 2021. 

Troškovnik: Troškovi prijevoza, večera: 6.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

Bum Bam – Rock'in High 
KONCERT ANSAMBLA BUM BAM  

U VIROVITICI I PITOMAČI 
 

Planirani broj učenika: 12 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učitelj udaraljki i učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promocija djela iz glazbene literature za udaraljkaški ansambl i soliste. 

Suradnja i razmjena iskustava s učenicima i učiteljima prijateljskih škola. 

Način i mjesto realizacije:  

- Virovitica i Pitomača 

Vremenik: svibanj 2021. 

Troškovnik:  Troškovi prijevoza i smještaja za učenike 10.000,00 kn. 

 

  

 
Naziv aktivnosti:  

21. SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA 
DJECE I MLADEŽI "MALI KANAT" 

 
Planirani broj učenika: Oko 50 učenika 

Nositelji aktivnosti: Voditelji zbora, učenici, korepetitorica, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Sudjelovanje na susretu pjevačkih zborova djece i mladeži "Mali kanat", 

kao jedne od najdugovječnijih manifestacija regionalnog značaja. "Mali kanat" ima revijalni 

karakter, nastupi se ne ocjenjuju, ali se u proteklih 15-tak godina ova manifestacija ustalila 

kao godišnji orijentir u uzajamnom predstavljanju dosegnute razine umijeća dječjih i 

omladinskih zborova i njihovih voditelja.  

Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert zborova glazbenih škola Istre i Kvarnera 

- Dvorana Istra, Pazin. 

Vremenik: ožujak 2021. 

Troškovnik: Troškovi puta, majice za nastup: 2.500,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG 
DANA HARMONIKE U KARLOVCU 

 

Planirani broj učenika: 5 – 10  

Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici harmonike, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Razvijanje suradnje sa školama u Republici Hrvatskoj, druženje i 

razmjena iskustava kroz glazbu i javni nastup. 

Način i mjesto realizacije: Obilježavanje svjetskog dana harmoniku u sklopu HarmoniKA 

festivala, uz sudjelovanje brojnih izvođača iz različitih hrvatskih gradova. 

- Karlovac 

Vremenik: 6. svibanj 2021. 

Troškovnik: Troškovi prijevoza i ručak za učenike: 2.500,00 kn. 

 

 

 

Naziv aktivnosti: 

TROŽUPANIJSKA 
SMOTRA HARMONIKAŠA 

 
Planirani broj učenika: 10 

Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, učenici, pročelnik, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promocija instrumenta harmonika, nastupi na različitim lokacijama u 

gradu koji organizira Smotru, cjelodnevno druženje učenika i učitelja triju županija, 

razmjena iskustava, analiza nastupa i uspjeha učenika. 

Način i mjesto realizacije: Koncerti namijenjeni učenicima harmonike svih uzrasta – od 

početnika, pa do studenata Umjetničke akademije 

Serija koncerata na različitim mjestima u gradu koji organizira Smotru. 

Vremenik: svibanj 2021. 

Troškovnik: Putni troškovi: 1.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

7. SUSRET GLAZBENIH ŠKOLA 
GLAZBENI ZVUCI ROVINJ 

 

Planirani broj učenika: 10 

Nositelji aktivnosti: Učitelji učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Promocija glazbene škole, nastup u rovinjskoj crkvi Sv. Franje u večernjim 

satima, druženje učenika i učitelja županije, razmjena iskustava. 

Način i mjesto realizacije: Koncert namijenjen učenicima svih uzrasta – od početnika, pa 

do studenata Umjetničke akademije, Rovinj 

Vremenik: svibanj 2021. 

Troškovnik: Putni troškovi: 1.000,00 kn.  

 

 

 

 

MEĐUNARODNA SURADNJA 
 

 

Naziv aktivnosti: 

 

VOLOS GUITAR FESTIVAL U ATENI, GRČKA 
 

Planirani broj učenika: 15 - 20 učenika gitare 

Nositelji aktivnosti: Učitelji gitare, učenici, pročelnica, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Posjet koncertima vodećih svjetskih glazbenika,  prisustvovanje 

gitarističkim radionicama  i praćenje međunarodnog natjecanja. Upoznavanje s različitim 

stilovima i načinima interpretacije glazbenih djela za gitaru. 

Način i mjesto realizacije: Stručna ekskurzija Gitarskog odjela i sudjelovanje na 

međunarodnom gitarskom festivalu u Ateni, Grčka 

Vremenik: 4.- 9.svibnja 2021. 

Troškovnik: trošak prijevoza i smještaja uz participaciju roditelja 
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PLANOVI RAZVOJA UČENIKA 

 

 
Naziv aktivnosti: 

CONCERTINA SRIJEDOM 
 

Planirani broj učenika: učenici svih razreda 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Omogućiti svim učenicima škole što veći broj javnih nastupa s ciljem 

njihovog umjetničkog razvoja i iskustva nastupa pred publikom. Druženje učenika, 

nastavnika i roditelja. 

Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici svih odjela. 

- Kino dvorana, Labin 

Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 

Troškovnik: / 

 

 
Naziv aktivnosti: 

KONCERTI U PODRUČNIM ODJELIMA 
 

Planirani broj učenika: učenici svih razreda 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, voditelji područnih odjela, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Uključiti učenike u lokalnu zajednicu te proširiti aktivnosti izvan škole.  

Nastupi učenika svih odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, razmjena iskustava, 

druženje učenika, profesora i roditelja. 

Način, mjesto i vrijeme realizacije: Jesenski i proljetni koncerti – sudjeluju učenici svih 

odjela.  

POTPIĆAN: 

- Proljetni concertino, dvorana CENKI, 25. ožujka 2021. u 18,30 sati 

BUZET: 

- Jesenski concertino, POU Augustin Vivoda, 11. studenog 2020. u 18,30 sati  

- Proljetni concertino, POU Augustin Vivoda, 24. ožujka 2021. u 18,30 sati 

LOVRAN: 

- Jesenski concertino, Kino Sloboda, 20. studenog 2020. u 18,30 

- Proljetni concertino, Kino Sloboda, 26. ožujka 2021. u 18,30 

Troškovnik: Printanje programa, eventualan transport instrumenata. 
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Naziv aktivnosti: 

LOVRANSKE GLAZBENE PRIČE 
 

Planirani broj učenika: učenici svih razreda 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, voditelj područnog odjela, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Nastupi učenika na različitim instrumentima, druženje učenika, profesora 

i roditelja. 

Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici svih odjela 

- Koncerti u Galeriji Laurus 

Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 

Troškovnik: Printanje programa, eventualan transport instrumenata. 

 

 

 

 
Naziv aktivnosti: 

„POTPIĆAN U GOSTIMA” 
 

Planirani broj učenika: učenici svih razreda područnog odjela, uz goste iz matične škole 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, voditeljica područnog odjela, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Uključiti učenike u lokalnu zajednicu te proširiti aktivnosti izvan škole. 

Nastupi učenika svih odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, razmjena iskustava, 

druženje učenika, profesora i roditelja. Upoznavanje lokalne zajednice s raznolikim 

instrumentima, kako bi se odjel proširio i na instrumente koji trenutno u njemu ne djeluju.  

Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici svih odjela 

 Koncerti  –  na području gradova i općina s čijeg su područja polaznici škole  

područnog odjela, u suradnji s roditeljima koji djeluju u lokalnoj zajednici - mogući 

nastupi u područnim školama (na igralištima ili u unutarnjim prostorima u slučaju 

popuštanja epidemioloških mjera), na trgovima u sklopu društvenih događanja, u 

crkvama prigodom blagdana, zgradama općina prigodom svečanih sjednica, 

ateljeima u sklopu otvaranja izložbi, staračkim domovima u vrijeme blagdana (u 

slučaju popuštanje epidemioloških mjera) i ostalim prostorima koji bi bili relevantni 

povodom nekakvih prigoda ili događanja. Sve u skladu s epidemiološkim mjerama, 

dok su one na snazi. 

Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 

Troškovnik: Printanje programa, eventualan transport instrumenata. 
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Naziv aktivnosti: 

INTERNI NASTUPI 
PO KLASAMA UČITELJA 

 

Planirani broj učenika: učenici svih razreda 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, pročelnici odjela. 

Ciljevi i namjena: Cilj nastupa po klasama je druženje učenika istog učitelja, nastup svih 

učenika ravnopravno bez obzira na postignute rezultate, zajednička analiza postignutog 

uspjeha, vrednovanje rezultata kroz razgovor s učenicima, suradnja s roditeljima. 

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin 

- Galerija Laurus, Lovran 

Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 

Troškovnik: / 

 

 

 

Naziv aktivnosti: 

KONCERTI PODRŠKE 
 

Planirani broj učenika: 20 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica. 

Ciljevi i namjena: Koncerti namijenjeni nastupu učenika koji se pripremaju za regionalno, 

državno ili međunarodna natjecanja. Cilj im je omogućiti učenicima da što više puta pred 

natjecanje odsviraju pripremljeni program te ih osposobiti za što uspješniji javni nastup. 

Često su ti koncerti u suradnji s drugim glazbenim školama čime se omogućuje učenicima 

međusobno druženje, a učiteljima razgovor i analiza postignutih rezultata. 

Način i mjesto realizacije: Koncerti su planirani u Kinu Labin 

Vremenik: 10-15 dana pred odlazak na natjecanje. 

Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

SEMINARI ZA UČENIKE I UČITELJE 
 

Planirani broj učenika: 50-tak 

Nositelji aktivnosti: Gosti-predavači: eminentni umjetnici, predmetni učitelji, učenici, 

pročelnici, ravnateljica. 

Ciljevi i namjena: Sudjelovanje na seminarima eminentnih glazbenika i pedagoga 

predstavlja dodatni poticaj učenicima za vježbanje te pomoć pri rješavanju bilo tehničkih ili 

interpretacijskih problema i nejasnoća.  

Predavanja i radionice gostujućih profesora predstavljaju osvježenje za učenike te izvor 

korisnih savjeta za njihovo daljnje umjetničko školovanje.  

Planirana predavanja su: 

 Seminar/koncert za učenike harmonike – Marjan Krajna (rujan 2021.) 

 Seminar za učenike klarineta – Bruno Phillip (ožujak 2021.) 

 Seminar za učenike flaute – Paola Radin (travanj 2021.) 

 Seminar iz klavira – Ida Gamulin (ožujak 2021.) 

 Seminar iz violine – Eva Hühn 

 Seminar iz gitare – Damir Halilić Hal 

 Plesna radionica – Matija Ferlin ili Aleksandra Mišić 

 Seminar za učitelje – Korado Korlević 

Način i mjesto realizacije:  

- Mala koncertna dvorana škole  

Vremenik: tijekom školske godine 2020./2021. 

Troškovnik: 15.000,00 kn. 
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PLANOVI RAZVOJA UČITELJA 
 

 

Naziv aktivnosti:  

STRUČNA USAVRŠAVANJA 
 

Planirani broj učitelja: Svi učitelji 

Ciljevi i namjena: Permanentno stručno usavršavanje učitelja neophodno je za rad u školi. 

Učitelji škole sudjeluju na svim stručnim skupovima stručnih vijeća za svoje predmetno 

područje, kao i regionalnim i državnim seminarima u organizaciji Hrvatskog društva 

glazbenih i plesnih pedagoga, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih obrazovnih 

institucija. 

Vremenik: od rujna 2020. do svibnja 2021. 

Troškovnik: Putni troškovi, boravak. 

 

 

Naziv aktivnosti:  
 

STRUČNI SKUPOVI STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA I NASTAVNIKA 

TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA ZA ISTARSKU, PRIMORSKO-

GORANSKU I LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU 
 

Planirani broj sudionika po vijeću: oko 30  

Nositelji aktivnosti: voditelj vijeća, teorijski odjel Škole, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Stručna vijeća za pojedini predmet ili odgojno-obrazovno područje 

formiraju se na nivou jedne ili više županija radi ispunjavanja zakonske obveze stručnog 

osposobljavanja odgojno-obrazovnih radnika. Voditelja vijeća imenuje ravnatelj Agencije za 

odgoj i obrazovanje na temelju prijedloga višeg savjetnika Agencije koji je zadužen za 

predmetno, odnosno odgojno-obrazovno područje za koje se voditelj stručnog vijeća 

imenuje te mišljenja ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je zaposlena osoba 

koja se predlaže za voditelja.  

Budući da je voditelj stručnoga vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za 

Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju imenovan iz redova labinske 

Umjetničke škole te da je u jednoj školskoj godini dužan organizirati najmanje tri stručna 

skupa, ona su kao zasebna stavka navedena u ovome kurikulumu. 

Skupovi će se ovisno o epidemiološkoj situaciji održavati i online. 

Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici (ogledni sati) i učitelji Škole (radionice, 

predavanja) 

Vremenik: Rujan 2020. - svibanj 2021. 

Troškovnik: Troškovi putovanja, smještaja i honorari predavačima, prezentacija: 5.000,00 

kn. 
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HRVATSKA I MEĐUNARODNA NATJECANJA 
 

 

Naziv aktivnosti: 

 
NATJECANJA U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Planirani broj učenika: 20 – 30 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učitelji glazbenih instrumenata i suvremenog plesa, učenici. 

Ciljevi i namjena: Sudjelovati na natjecanjima i na njima postići visoke rezultate predstavlja 

rezultat kvalitetnog rada učitelja te truda i zalaganja učenika. Da bi to postigli učitelji 

neumorno rade sa svojim nadarenim učenicima. I ove školske godine su u planu natjecanja 

u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Agencije za odgoj i 

obrazovanje i drugih obrazovnih institucija u Hrvatskoj: 

 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa: 

komorni sastavi, studeni/prosinac 2020. 

 Međunarodno natjecanje Mladi Padovec, Novi Marof, veljača 2021. 

 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, ožujak/travanj 2021.  

 Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, ožujak 2021. 

 Varaždin Accordion Fest, ožujak 2021.  

 Međunarodni susret harmonikaša u Puli, travanj 2021. 

 Daleki Akordi, Split, travanj 2021. 

 5. Varaždin Woodwind&Brass međunarodno natjecanje, travanj 2021. 

 Pula Guitar Festival, svibanj 2021. 

 12. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, svibanj 2021. 

 Bistrički zvukolik, Marija Bistrica, svibanj 2021. 

Način i mjesto realizacije: Opatija, Poreč, Split, Pula, Daruvar, Zagreb, Velika Gorica, 

Varaždin, Marija Bistrica i drugo. 

Vremenik: Tijekom školske godine, ovisno o epidemiološkoj situaciji. 

Troškovnik: Troškovi su različiti za svako natjecanje, a ovise o visini kotizacija i daljini 

putovanja – cca 20.000,00 kn 
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Naziv aktivnosti: 

NATJECANJA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Planirani broj učenika: 1-2 učenika 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici 

Ciljevi i namjena: Sudjelovati na međunarodnim natjecanjima i na njima postići vrhunske 

rezultate predstavlja izazov i za učenike i za njihove mentore. Za takve rezultate potrebno 

je puno rada, zalaganja i odricanja. Ove školske godine u planu su slijedeća međunarodna 

natjecanja: 

 15. međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu, 1.-6. prosinca 2020. 

Način i mjesto realizacije: 

- Italija 

Vremenik: Prosinac 2020. 

Troškovnik: 1.000 kn 

 

 

 

Naziv aktivnosti: 

 
NATJECANJE IZ SOLFEGGIA I TERIJE GLAZBE 

 

Planirani broj učenika: 1-2 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia, učenici 

Ciljevi i namjena: Natjecanja i smotre jedan su od mnogobrojnih oblika javnog djelovanja 

labinske Umjetničke škole Matka Brajše Rašana; a natjecanja iz solfeggia, za razliku od onih 

instrumentalnih, vrlo su specifična, budući da je razvijanje svijesti o parametrima 

glazbenog jezika, stjecanje intonacijskih i ritamskih vještina, dugotrajan proces bez jamstva 

u konačan ishod. 

Da bi u spomenutim vještinama bili što bolji, učitelji solfeggia neumorno rade sa svojim 

nadarenim učenicima. Ove školske godine održava se Sedmo međunarodno natjecanje iz 

glazbeno-teorijskih disciplina „Kornelije“ kao i Međunarodno natjecanje iz solfeggia i 

teorije glazbe u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.  

Način i mjesto realizacije:  

- Beograd (online) 

Vremenik:  Svibanj 2021. 

Troškovnik: Oko 1.000,00 kn (ovisno o mjestu i načinu održavanja) 
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ŠKOLSKI NATJECATELJSKI TJEDAN  
 

 

Naziv aktivnosti: 

8. ŠKOLSKO NATJECANJE 
''Proljetni crescendo'' 

 

Planirani broj učenika: 50-tak učenika 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Cilj školskog natjecanja mladih instrumentalista te komornih ansambala 

na školskoj razini omogućit će svakom djetetu da sviranjem omiljene skladbe, sudjeluje na 

natjecanju te usavrši svoje umjetničke sposobnosti kroz jednu pozitivnu atmosferu cijele 

manifestacije. 

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin 

Vremenik: 29.3. i 30.3.2021. 

Troškovnik: Izrada programa i plakata te nagrade za prvoplasirane učenike 1.000,00 kn. 

 

 

 

Naziv aktivnosti: 

10. ŠKOLSKI KVIZ IZ SOLFEGGIA  
I TEORIJE GLAZBE 

Sol-Fa-Labin 
 

Planirani broj učenika: 48 učenika 

Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia, učenici, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Cilj školskog kviza iz solfeggia i teorije glazbe je približiti učenicima 

teorijsku nastavu i učiniti ju zanimljivijom, potaknuti učenike na učenje solfeggia i teorije 

glazbe s razumijevanjem, te shvaćanje važnosti teorijskih predmeta uz sviranje 

instrumenta. 

Upravo je stoga kviz za razliku od klasičnih natjecanja zamišljen na jedan sasvim drugačiji, 

iznimno motivirajući i zabavan način, u okviru jedne manifestacije na kojoj nastupa veći 

broj učenika podijeljenih u ekipe po četiri.  

Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin 

Vremenik:  31.3.2021. 

Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike, roditelje i učitelje: 3.000,00 

kn. 
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OSTALI PROJEKTI ŠKOLE 
  
 

 

Naziv aktivnosti: 

 

PROJEKT "BUZEŠTINA, DRAGI KRAJ!"  

U SKLOPU INSTITUCIONALIZACIJE ZAVIČAJNE NASTAVE ISTARSKE 

ŽUPANIJE 
 

 

Planirani broj učenika: 25 

Nositelji aktivnosti: Pjevački zbor i solisti Područnog odjela Buzet i njihov voditelj 

Ciljevi i namjena: Temeljem tekstovnog predloška koji je osmislila i napisala Snježana 

Lovrinić, učiteljica buzetske OŠ, te više songova nastalih u suradnji Snježane i Nikole 

Lovrinića, planira se priprema lutkarskog igrokaza s pjevanjem u trajanju od 45 minuta, 

naslovljenog "Ljubavna štorija po starinski".  

Polaznici Pjevačkog zbora PO Buzet pripremit će više songova koji će se izvoditi u okviru 

lutkarskog igrokaza te će na taj način kroz kreativni proces osvijestiti što je sve potrebno 

kako bi neko djelo, polazeći od tekstovnog predloška i notnog zapisa, ugledalo svjetlo dana 

kao glazbeno-scenska predstava. Sudjelujući u projektu kao jedna od karika u nizu glumaca 

i pjevača, koji se izmjenjuju u scenama i songovima, cilj ovoga projekta je i razvijanje 

svijesti učenika za potrebom suradničkog rada.   

Osim toga, učenici će se upoznati s povijesnim značajkama, kulturnom baštinom, starim 

običajima, tradicijskom glazbom te drugim specifičnim obilježjima Buzeta i Sjeverne Istre.  

Način i mjesto realizacije: Nastupi Pjevačkog zbora Područnog odjela Buzet na svim 

izvedbama  

Vremenik: Tijekom šk. god. 2020./2021. 

Troškovnik: Majice za nastup – 1.000,00 kn 
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Naziv aktivnosti: 

 

OBILJEŽAVANJE 

MEĐUNARODNOG DANA PLESA 
 

Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela 

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, pročelnica, 

ravnateljica. 

Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika plesnog odjela na međunarodnom danu plesa u 

Labinu u suradnji s plesnim skupinama i udrugama na labinštini. Ukazivanje važnosti plesne 

umjetnosti i njena promocija široj javnosti. 

Način i mjesto realizacije: Zajednički nastup učenika – solisti, ansambli, različite plesne 

skupine iz Labina.  

- Zelenice, Labin ili Dubrova, Lovran 

Vremenik: 29. travnja 2021. 

Troškovnik: / 

  

 

 

Naziv aktivnosti: 

 

FESTIVAL PLESA U LOVRANU 
 

Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela 

Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, pročelnica, 

ravnateljica. 

Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika plesnog odjela na festivalu plesa u Lovranu u 

suradnji s drugim plesnim skupinama i udrugama.  Ukazivanje važnosti plesne umjetnosti i 

njena promocija široj javnosti. 

Način i mjesto realizacije: Zajednički nastup učenika – solisti, ansambli, različite plesne 

skupine 

- otvoreni prostor u Lovranu ( na molu) 

Vremenik: 12. lipnja 2021. 

Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

 
SUDJELOVANJE U 

AKTIVNOSTIMA LOKALNE ZAJEDNICE 
 

 

Planirani broj učenika: 60-tak 

Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, voditelji područnih odjela, ravnateljica 

Ciljevi i namjena: Intenzivirati suradnju s lokalnom zajednicom te obogatiti navedene 

manifestacije glazbenim programima. Upoznavanje učenika s radom udruga, KUD-ova i 

umjetničkih organizacija, te stjecanje novih iskustava u interpretaciji na javnim prostorima 

lokalne zajednice. 

Način i mjesto realizacije: RKUD Raša, prostorije osnovnih škola i javnih prostora u Labinu, 

Potpićnu, Lovranu i Buzetu. 

 

LABIN: 

 Nastup u suradnji s Pčelarskom udrugom 

 Nastupi u Domu za starije i nemoćne osobe (ovisno o epidemiološkim 

mjerama)  

 Nastupi u suradnji – Labin Zdravi grad, Turistička zajednica, Crveni križ te 

osnovne škole na području Labinštine 

 Nastup na obilježavanju Labinske republike, ožujak 2021. 

 Sudjelovanje na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici 

POTPIĆAN 

 Krafifest, 1.05.2021, Kršan 

 Plominski zvončić, 23.05.2021. Plomin 

LOVRAN: 

 Nastup učenika harmonike na darivanju djece za Sv. Nikolu, 6.12.2020. 

 46. Marunada 2020. – Dobreć 

 Nastup harmonikaša - 18.10.2020. u 10,00 sati 

 Doček Djeda Mraza, prosinac 2020. 

 Dječji dan Općine Lovran, travanj 2021.  

BUZET: 

 Obilježavanje Dječjeg tjedna, listopad 2020. 

 Doček Sv. Nikole, prosinac 2020. 

 Sudjelovanje na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici 

 

Vremenik: Tijekom školske godine 2020./2021. 

Troškovnik: 10.000,00 kn 

 
 



Sve navedene aktivnosti u Skolskom kurikulumu, programii projekti, imaju za cilj
osposobiti uienike za postizanje 5to boljih i kvalitetn'rjih rezultata t'rjekom glazbenog

odnosno plesnog Skolovanja, usmjeriti ih da sfieme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, da

bi po zavr5etku osnovne umjetniike 5kole biliSto bolje osposobljeniza daljnji nastavak

Skolovanja, odnosno kako bi ljubav prema glazbi i plesu, te prema umjetnosti opdenito,
ostale u njima kao trajne vrijednosti.

,,Smisao ne samo sviranja, ved poduiavanja glazbe opdenito ie stvaranje dobrih gradana,

odnosno plemenitih ljudi. Ako dijete od samoga rodenja slu5a lijepu glazbu i nauiiju
svirati, razvit 6e u sebiosje6ainost, disciplinu i izdriljivost; dobit de veliko, plemenito srce."

Shinichi Suzuki

KLASA: 6O2-aZl2o4LlOz

U R B ROJ : 2144 I 01-57-33-2&-1

Labin, 6.10.2020.
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