IZBOR UDZBENIKA 2019.

KLASICAN BALET OSNOVNA SKOLA
I razred osnovne skole:
•

Nikiforova “Osnove klasicnog baleta”

•

N.P. Bazarova i V.P. Mej “Azbuka klasicnog baleta”

•

V. Kostravicka “100 casova klasicnog baleta”

II razred osnovne skole:

•

N.P. Bazarova i V.P. Mej “Azbuka klasicnog baleta”

•

V. Kostravicka “100 casova klasicnog baleta”
III razred osnovne skole:

•

N.P. Bazarova i V.P. Mej “Azbuka klasicnog baleta”

•

V. Kostravicka “100 casova klasicnog baleta”
IV razred osnovne skole:

•

N.P. Bazarvova “Klasican balet”

•

V. Kostravicka “ 100 casova klasicnog baleta”

PRIMENJENA GIMNASTIKA

I razred osnovne skole: Dr. Gustav Bala “ Vezbe na tlu i spravama”

II razred osnovne skole: Dr. Gustav Bala “ Vezbe na tlu i spravama”

III razred osnovne skole: Dr. Gustav Bala “ Vezbe na tlu i spravama”

SOLFEDJO

III razred osnovne skole:

•

B. Popovic “ Solfedjo”

•

Zorislava M. Vasiljevic “ Solfedjo i ritam”

IV razred osnovne skole:

•

B. Popovic “ Solfedjo”

•

Zorislava M. Vasiljevic “ Solfedjo i ritam”

ISTORIJSKO-BALSKE IGRE

IV razred osnovne skole:
•

Magdalena Rozdenstvenskaja “ Udzbenik istorijsko balskih igara”

REPERTOAR KLASICNOG BALETA

IV razred osnovne skole ( izborni predmet):

•

30 varijacija iz baleta ruskih koreografa, izdavac: baletski konzervatorijum Rusije

KLAVIR

IV razred osnovne baletske skole (izbirni predmet):

•

Jela Krsic “Pocetna skola za klavir”

•

Lili Petrovic “ Nivo A i B”

NARODNA IGRA

I razred osnovne skole:

•

D.i Lj. Jankovic “Narodne igre za decu”

•

B. Djuric i R. Jankovic “ Srpske narodne igre”

II razred osnovne skole:

•

D.i Lj. Jankovic “Narodne igre za decu”

•

B. Djuric i R. Jankovic “ Srpske narodne igre”

III razred osnovne skole:

•

D.i Lj. Jankovic “Narodne igre za decu”

•

B. Djuric i R. Jankovic “ Srpske narodne igre”

IV razred osnovne skole:

•

D.i Lj. Jankovic “Narodne igre za decu”

•

B. Djuric i R. Jankovic “ Srpske narodne igre”

OSNOVE IGRE

I razred osnovne skole: N.P. Bazarova i V.P. Mej “ Azbuka kalsicnog baleta”

II razred osnovne skole: N.P. Bazarova i V.P. Mej “ Azbuka kalsicnog baleta”

III razred osnovne skole: N.P. Bazarova i V.P. Mej “ Azbuka kalsicnog baleta”

IV razred osnovne skole: N.P. Bazarova “Klasican balet”

NARODNO PEVANJE SA SOLFEDJOM

III razred osnovne skole:

•

M. Vasiljevic “Jednoglasni solfedjo zasnovan na narodnom pevanju”

•

B. Popovic “ Solfedjo”

IV razred osnovne skole:

•

M. Vasiljevic “Jednoglasni solfedjo zasnovan na narodnom pevanju”

•

B. Popovic “ Solfedjo”

•

Pomocna literature- V. Miholjica “Solfedjo”

KLASICAN BALET SREDNJA SKOLA
I razred srednje skole:
•

N.P. Bazarvova “Klasican balet”

•

V. Kostravicka “ 100 casova klasicnog baleta”
II razred srednje skole:

•
UDZBENIK- K.Kecojevic “Klasican balet, izdavac: Zavod za udzbenike I nastavna sredstva Beograd
1999.

III razred srednje skole:

•

V. Kostarvicka “100 casova klasicnog baleta”

•

N.I. Tarasov “ Klasicna igra”

IV razred srednje skole:

•

V. Kostarvicka “100 casova klasicnog baleta”

•

N.I. Tarasov “ Klasicna igra”

REPERTOAR KALSICNOG BALETA SREDNJA SKOLA

I razred srednje skole:

•

30 varijacija iz baleta ruskih koreografa, izdavac: baletski konzervatorijum Rusije

II razred srednje skole:

•

30 varijacija iz baleta ruskih koreografa, izdavac: baletski konzervatorijum Rusije

III razred srednje skole:

•

30 varijacija iz baleta ruskih koreografa, izdavac: baletski konzervatorijum Rusije

IV razred srednje skole:

•

30 varijacija iz baleta ruskih koreografa, izdavac: baletski konzervatorijum Rusije

DUETNA IGRA

II razrede srednje skole:

•

Nikolaj Nikolajevic Serebrenjikov “ Klasicna podrska u duetnoj igri”

III razred srednje skole:

•

Nikolaj Nikolajevic Serebrenjikov “ Klasicna podrska u duetnoj igri”

IV razred srednje skole:

•

Nikolaj Nikolajevic Serebrenjikov “ Klasicna podrska u duetnoj igri”

KLAVIR SREDNJA SKOLA

I razred srednje skole:

•

Jela Krsic “ Pocetna skola za klavir”

•

Lili Petrovic “ Nivo A i B”

II razred srednje skole:

•

Jela Krsic “ Klavir za II razred”

•

Lili Petrovic “ Nivo A i B”

SCENSKO NACIONALNE IGRE SREDNJA SKOLA

I razred srednje skole:

•

Tolstoja, Farnjanc, Zacepina, Klimov, Rihter “Scwnsko nacionalne igre”

•

E. Zajcev ”Osnovi narodno scenskog tanca” (ruska literature)

II razred srednje skole:

•

Tolstoja, Farnjanc, Zacepina, Klimov, Rihter “Scwnsko nacionalne igre”

•

E. Zajcev ”Osnovi narodno scenskog tanca” (ruska literature)

III razred srednje skole:

•

Tolstoja, Farnjanc, Zacepina, Klimov, Rihter “Scwnsko nacionalne igre”

•

E. Zajcev ”Osnovi narodno scenskog tanca” (ruska literature)

•

Zorka Macura “ Scensko nacionalne igre” skripta za III razred

IV razred srednje skole:

•

Tolstoja, Farnjanc, Zacepina, Klimov, Rihter “Scwnsko nacionalne igre”

•

E. Zajcev ”Osnovi narodno scenskog tanca” (ruska literature)

SAVREMENA IGRA SREDNJA SKOLA

I razred srednje skole

•

Doris Humphrey “ Umetnost plesa”
II razred srednje skole:

•

Doris Humphrey “ Umetnost plesa”
III razred srednje skole:

•

Doris Humphrey “ Umetnost plesa”
IV razred srednje skole:

•

Doris Humphrey “ Umetnost plesa”

Општеобразовни предмети:

•

Српски језик и књижевност:
- Љиљана Николић и Босиљка Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за први, други, трећи и четврти разред СШ. Завод за уџбенике ЗУНС Београд,

•

Рачунарство и информатика:
-Никола Клем – Рачунарство и информатика за први и други разред средње
школе, ЗУНС Београд
- за трећи и четврти разред - Прилагођене скрипте, материјал са интернета

•

Француски језик:

-Monique Denyer, Agustin Garmendia, Corinne Royer – Version originale rouge, уџбеник и
радна свеска за први разред гимназија и средњих школа, Клетт Београд
- Monique Denyer, Agustin Garmendia, Corinne Royer – Version originale bleu, уџбеник и
радна свеска за други разред гимназија или средњих стручних кола, Клетт Београд
- Monique Denyer, Agustin Garmendia, Corinne Royer – Version originale vert, уџбеник и
радна свеска за трећи и четврти разред гимназија и средњих школа, Клетт Београд

•

Енглески језик
– Катарина Ковачевић –Improving english ( за први разред средње школе)
- Гордана Марковић- енглески језик за први разред средње школе ЗУНС Београд
- Љиљана Матић и К.Ковачевић- Енглески језик за други, трећи и четврти
разред средње школе, Завод за уџбенике Београд

•
Математика - Милорад Јоковић и Иванка Томић- Математика 1 и 2, збирка решених
задатака за 1. и 2. разред средње школе, Круг Београд
•

Глума и вокал : нема уџбеника који прате план и програм предмета,

•
Грађанско васпитање – група аутора – Грађанско васпитање за гимназије и средње стручне
школе, Министарство просвете „Грађанске иницијативе“ Београд
•

Историја са историјом културе и цивилизације
– Драгољуб М.Кочић – Историја за први разред средњих стручних школа,

Завод за уџбенике Београд
- Иван М.Бецић – историја за други разред средњих стручних школа ,
Завод за уџбенике Београд
-Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић- уџбеник за трећи и четврти разред гимназије
природно.математичког смера и четврти разред општег и језичког смера, Завод за уџбенике,
Београд
•

Социологија: Владимит Вучетић- Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије
и средње стручне школе, Клетт

•
Биологија: Вера Ђорђевић, Милан Божовић Биологија за први разред музичке и балетске
школе, Завод за уџбенике Београд
•
Филозофија: Милош Јеремић, филозодија, уџбеник за четврти разеред гимназије и средње
стручне школе, Клетт
•

Историја игре (III и IV разред ):
- А.Ђуричић- Историја игре, ЗУНС Београд,
- М.Јовановић- Балет од игре до сценске уметности,

•

Психологија: Б.Кузмановић, И.Штајнбергер, Н.Рот, С.Радољић, Леман , Вуди
Психологија за 3 .и 4. Разред школе за личне услуге
Психологија за 2. Разред гимназије
Психологија за музичаре
Никола Рот – психологија за трећи разред
Хрњица Сулејман – психологија

