
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Предмет:

Музичка култура

Назив наставне јединице:

,,Карневал животиња“, 
,,Кукавица“ , ,,Пијанисти“,
Камиј Сен-Санс 
обнављање и обрада

Име предавача:

ЈЕЛА СТЕВАНОВИЋ

Час:

4.



Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Гумица

 Црвена бојица



Све што у презентацији буде написано 
словима црвене боје треба да запишете 
у своје свеске.

Ако нешто сматрате важним, а није 
написано црвеном бојом, запишите и 
то. 

Упутство за рад!



Шта је то карневал?

Карневал је весела парада у којој су 

учесници распевани, разиграни и 

често маскирани. Маскиране особе 

препознајемо по гласу или 

покретима.



,,Карневал животиња’’

Камиј Сен-Санс

Камиј Сен-Санс је 

француски 

композитор.

Познат је по опери 

,,Самсон и 

Далила’’ и свити

за оркестар 

,,Карневал 

животиња’’.

Ова свита је низ 

различитих 

композиција које 

описују карактер и 

начин кретања 

различитих 

животиња са разних 

континената из 

разних земаља.



Шта је ,,Карневал животиња“?

,,Карневал животиња“, француског 

композитора Камиј Сен- Санса, је 

оркестарска свита састављена од 14 

ставова, од којих је сваки став посвећен 

некој животињи или групи животиња.

Свита је скуп независних 

инструменталних композиција различитог 

карактера.

Став је једна музичка целина.



Камиј Сен-

Санс је 

различитим 

мелодијама 

и ритмовима 

описао 

кретање 

слонова, 

кенгура и  

лабудова.



,,Слонови’’ – ,,Карневал 
животиња’’

Контрабас је 

највећи међу 

жичаним, 

гудачким 

инструментима и 

производи 

најдубљи тон. 

Може да се свира 

гудалом или 

окидањем 

прстима.

Свира се стојећи.

Контрабас



,,Лабудови’’ – ,,Карневал 
животиња’’

Виолончело

Виолончело је 

инструмент 

који производи 

изузетно мек и 

префињен звук.

Значајно је већe

од виолине и 

виоле.



,,Кенгури ’’ – ,,Карневал 
животиња’’

,,Кенгури’’ су 

композиција која се 

изводи на два 

клавира. 

Темпо јој је 

променљив: кенгур 

брзо скаче, затим 

успорава, опрезно 

се зауставља, 

поново скаче и тако 

наизменично.



ПијанистиКукавица



,,Пијанисти’’ – ,,Карневал 
животиња’’



Клавир је инструмент са диркама. Тон се добија 

притиском прстију по диркама. Преко посебног 

механизма дирка покреће дрвени чекић обложен 

меким материјалом, који се назива филц. Чекић удара 

у жице и оне почињу да подрхтавају. Тако настаје тон, 

који траје док се жице не умире. 

Уметник који свира на клавиру се назива пијаниста.

Клавир



,,Кукавица’’ – ,,Карневал 
животиња’’





,,Карневал животиња“ је 

оркестарска свита од 14 ставова 

независних  инструменталних 

композиција различитог 

карактера. 

кенгури

антилопе



Хвала на пажњи!



Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима 
за помоћ у провери и утврђивању знања

https://www.mojaskola.gov.rs/

https://www.mojaskola.gov.rs/


ОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ НЕКОМЕРЦИЈАЛНА!

Слајдови могу да садрже материјале, фотографије и слике
преузете са Интернета који су заштићени Законом о
ауторским и сродним правима.
Ова презентација се може користити само у циљу
информисања и образовања ученика у току наставе на
даљину, односно за потребе остваривања наставе у
школама и у друге сврхе се не сме користити.

Члан 44. – Дозвољено је да без дозволе аутора и без плаћања
ауторске накнаде за некомерцијалне сврхе наставе (1) јавно
извођење или представљање објављених дела у облику непосредног
поучавања на настави. ЗАКОН О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА
(„Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011)


