
259

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

371.3::78
371.322.5

DOI:10.5937/ZRFFP46-10808

БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ–ЛЕПОСАВИЋ

ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ2

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У ПРИШТИНИ–ЗВЕЧАН

АНЂЕЛКА М. КОВАЧ3

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
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ХОРСКО ПЕВАЊЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ4

САЖЕТАК. У раду се говори о хорском певању као ваннаставној активности и виду
васпитно-образовног рада у млађим разредима основне школе. Сагле-
дан је историјски развој хорског певања да би се указало на континуи-
тет његовог постојања и значаја у друштву, а потом је размотрен значај
хорског певања у музичком и свестраном развоју ученика млађег
школског узраста. Анализирани су наставни планови и програми од
I до IV разреда да би се утврдило колико пажње се придаје хорском му-
зицирању – заступљености, организацији, избору композиција и ме-
тодичком приступу при савладавању хорских композиција. Истакнута
је улога наставника у развијању љубави и интересовања ученика према
хорском певању. Наведена је хорска литература којом би требало осве-
жити и допунити наставне програме. Посебна пажња поклоњена је ли-
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тератури која садржи косовско-метохијске народне песме погодне за
хорску обраду. Извођењем ових песама у хорском аранжману, допри-
неће се подстицању интересовања ученика према музичком фолклору
Косова и Метохије, његовом очувању и неговању. Закључено је да хор,
као најмасовнији вид колективног музицирања у основној школи, има
изузетно значајну улогу у музичком и свестраном развоју ученика. По-
ред тога што васпитно утиче на чланове хора, он оплемењује и слуша-
оце, те доприноси њиховом музичком и културном развоју, као и угле-
ду и афирмацији школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: хорско певање, ваннаставне активности, основна школа, млађи разре-
ди, ученици. 

УВОД

Пре9меL ра9а је хорско Dевање као ваннасLавна акLивносL и ви9
васDиLно-оJразовно: ра9а у млађим разре9има основне школе.
Са:ле9ан је исLоријски развој хорско: Dевања, шLо је Jило не-
оDхо9но 9а Jи се указало на конLинуиLеL ње:ово: DосLојања и
значаја у љу9ском 9рушLву. РазмоLрен је значај хорско: Dевања у
музичком и свесLраном развоју личносLи ученика. Анализирани
су насLавни Dланови и Dро:рами о9 I 9о IV разре9а 9а Jи се уLвр-
9ило колико Dажње се Dри9аје хорском музицирању – засLуDље-
носLи, ор:анизацији и изJору комDозиција. РазмоLрен је ме-
Lо9ички DрисLуD у ра9у са хором млађих разре9а. У ра9у је
наве9ена хорска лиLераLура која може DослужиLи учиLељима
Dри изJору комDозиција за ра9 са хором. ПосеJна Dажња Dокло-
њена је лиLераLури која са9ржи косовско-меLохијске наро9не
Dесме, Dо:о9не за хорску оJра9у. Извођењем ових Dесама у хор-
ском аранжману, 9оDринеће се афирмацији, очувању и не:овању
косовско-меLохијско: наро9но: музичко: сLваралашLва.

ВаннасLавне акLивносLи су сасLавни 9ео основношколско:
васDиLно-оJразовно: Dроцеса. Оне оJухваLају различиLе оJлике
васDиLно-оJразовно: ра9а у оквиру научно-Dре9меLне, Lехни-
чке, економско-Dроизво9не, кулLурно-умеLничке, сDорLске и за-
Jавне 9елаLносLи, који се не:ују Dоре9 ре9овне насLаве. Ван-
насLавне акLивносLи о9ликују: „Dланско 9еловање, сLицање и
Dроширивање знања, неDосре9но укључивање ученика, оJо:аћи-
вање личносLи ученика сDознајама какве не Dружа ре9овна на-
сLава, различиLи извори информација, реализација у секцијама,
:руDама, ансамJлима, разноврсни слоJо9ни и рекреаLивни са-
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9ржаји” (Ајановић, СLевановић, 2005, сLр. 7). Свака школа има
слоJо9у 9а ор:анизује ваннасLавне акLивносLи у скла9у са инLе-
ресовањима ученика и насLавно: колекLива, врсLе школе и ње-
них маLеријалних мо:ућносLи. Ове акLивносLи се изво9е кроз
лиLерарне, 9рамске, музичке, ликовне, еколошке, и 9ру:е секци-
је. Ученици који су Lоком школовања исDољили о9ређена ин-
Lересовања „9оJровољно се уDисују у Dоје9ине секције и у њима
развијају своје склоносLи и сDосоJносLи” (Круљ, КачаDор, Кулић,
2003, сLр. 305). Велики смисао ваннасLавних акLивносLи о:ле9а
се и у Lоме шLо кроз њих ученици сLичу кулLуру коришћења сло-
Jо9но: времена у циљу соDсLвено: али и оDшLе9рушLвено: на-
DреLка. На ваннасLавним акLивносLима ученици се не оцењују,
шLо их ослоJађа сLраха о9 неусDеха, а Lо Dо9сLиче моLивацију,
креаLивносL и жељу за учењем. 

Хорске, рециLаLорске, JалеLске, филмске и фолклорне секције
Dонека9 9осежу висок ниво умеLничко: израза, Dа Dре9сLављају
значајно сре9ишLе кулLурно: живоLа у школским сре9инама.
Крајњи циљ ваннасLавних акLивносLи је Dре9сLављање школе на
школским и 9ру:им кулLурним манифесLацијама: :ра9ским
смоLрама, LриJинама, семинарима и осLалим 9ешавањима у
окружењу. Према Пож:ају, хор је „је9ан о9 најјачих факLора који
9оDриноси у:ле9у школе у јавносLи” (Пож:ај, 1950, сLр. 196), као и
Dо9изању нивоа кулLуре извођача и слушаоца. У основне школе
СрJије хорско Dевање је уве9ено 1959. :о9ине (СLефановић, 2007).
Мирјана Ивановић исLиче 9а је хорско Dевање „најмасовнији ви9
колекLивно: музицирања у основној школи” (Ивановић, 1981,
сLр. 195), који снажно 9оDриноси не само развијању музичких
сDосоJносLи ученика, већ и моралних, есLеLских, инLелекLуал-
них, социјалних, емоционалних и кулLурних асDекаLа личносLи.
Из Lих разло:а, свака основна школа је у оJавези 9а ор:анизује
ра9 хорова (Правилник, 2007). 

ОСВРТ НА ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ 
ХОРСКОГ ПЕВАЊА

Реч хор5, означава :руDу Dевача. Тра9иција колекLивно: Dевања
9аLира још из времена DрвоJиLне љу9ске заје9нице. Током ма-

5 Хор-:рчка реч choros, која је DрвоJиLно означавала коло, Lј. и:рање кола са
Dевањем (Вујаклија, 2002, сLр. 993). 
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:ијских риLуала који су извођени како Jи се о9оJровољиле наL-
Dриро9не силе, Dеване су Dесме којима се Dризивала киша, леDо
време или усDех у лову. Касније су се изво9иле и 9ру:е колекLив-
не Dесме и и:ре везане за разне ра9не акLивносLи. У сLаром веку,
музика је Lакође Jила у Lесној вези са ра9ним Dроцесом и најче-
шће се јављала у вези са речју и DокреLом, Lако 9а је заје9ничко
Dевање несумњиво Jило засLуDљено у свако9невном живоLу.
ИсLовремено, заје9ничко − хорско Dевање се не:овало и у оквиру
цркви. У ПалесLини је Jила засLуDљена Lехника ресDонзоријал-
но: Dевања, шLо Dо9разумева наизменично извођење 9еоница
између Dевача и хора. Хор је Dонављао 9еоницу солисLе, или се
укључивао у завршном 9елу. Хорско музицирање је Jило изузеL-
но засLуDљено и у СLарој Грчкој. Поре9 Lо:а шLо је сваки омла9и-
нац морао 9а свира Jар је9ан исLруменL, у Dоје9иним :ра9овима,
„сви :рађани су морали 9а Dевају у хору” (Ђурић, 2010, сLр. 7).
У VI веку Dре наше ере, насLаје @рчка �ра@е�ија као књижевно-
-умеLничка форма, у којој је значајну уло:у имао хор, који је на-
сLуDао у међучиновима.

Током сре9ње: века, DосеJно се развијала црквена музика која
је Jила вокална6 – a capella, а изво9ила се је9но:ласно и хорски.
ПосLојало је ?салмо�ично Dевање, у коме је 9оминирала реч на9
мело9ијом, и мелизма�ично, у коме је мело9ија имала Dримарну
уло:у у о9носу на речи. У сре9њем веку Dочиње развој ноLно: Dи-
сма. Први Dисани музички знаци неуме7, означавали су Dо9изање
или сDушLање :ласа Dриликом Dевања. НајсLарија вокална музи-
ка заJележена неумским Dисмом је ВизанLијско Dојање. У исLоч-
ној цркви химне су Jиле основни оJлик ли�ур@ије, и изво9иле су
се хорски и унисоно. ЗJирка црквених наDева која се корисLи Lо-
ком лиLур:ије назива се Ок�оих или Осмо@ласник. Гре:оријански
корал Dре9сLавља најсLарију вокалну музику заDисану ноLама.
Прву зJирку црквених наDева Dо9 именом Ан�ифонар сакуDио је
ПаDа Гр:ур Велики. По њему је Dевање ових Dесама названо @ре@о-
ријанско ?евање или @ре@оријански корал, који је Jио основа за 9аљи
развој заDа9не-евроDске 9уховне музике. Писан је на лаLинском
језику (Маринковић, 1995). У сре9њовековној СрJији црквеној
музици се Dоклањала велика Dажња. Из Lо: Dерио9а DознаLа су
имена Lри срDска комDозиLора: кир СLефан СрJин, Никола Ср-

6 У римокаLоличкој цркви се касније, Lоком сре9ње: века, у Jо:ослужење
уво9е и инсLруменLи, најDре само ор:уље, а DоLом и 9ру:и инсLруменLи.

7 Неума – :рчка реч, означава знак.
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Jин и Исаија СрJин (Маринковић, 1995). ПосеJно је значајан зJор-
ник црквених Dесама Dо9 називом Псал�икија, који је сасLавио
СLефан СрJин. Ове Dесме су се изво9иле хорски и Jез инсLрумен-
Lалне DраLње.

ПочеLак развоја више:ласја у евроDској музици везује се за IX
век. Први оJлик више:ласно: Dевања назива се ор@анум. Током XI
и XII века Dаралелно креLање :ласова све више усLуDа месLо су-
DроLном креLању. Таква Lехника се назива �искан� или �искан-
�ус. Раз9оJље које се у исLорији музике назива Арс ан�иква (сLа-
ра умеLносL), и које оJележава црквено више:ласје XIII века, ка-
ракLерише значајан развој више:ласне музике. Овај Dерио9 је
DознаL и Dо9 именом е?оха Но�р Дам, Dо DознаLој Dариској каLе-
9рали у којој је Jила развијена Dракса више:ласно: Dевања. Нај-
значајнији музички оJлици Lо: Dерио9а су: кон�ук�ус, хоке�ус,
мо�е�ус и рон�елус. У XIII веку насLаје @имел, у коме су се :ласови
креLали у Dаралелним Lерцама, и фо-�ур�он (лажни Jас) као оJ-
лик Lро:ласне вокалне музике.

Развој Dрофесионално: хорско: Dевања Dочиње Lек у време ре-
несансе. Најзначајнији оJлик ренесансне a capella музике је миса.
Поре9 мисе, у Dерио9у ренесансе насLају и 9ру:и хорски a capella
оJлици: мо�е� и ма�ри@ал, 9ок су фро�ола и виланела хорске
комDозиције које су се изво9иле уз инсLруменLалну DраLњу. Нај-
значајнији ренесансни комDозиLори вокалних и вокално-ин-
сLруменLалних 9ела из ово: Dерио9а су: Ђовани Пјерлуиђи 9а
ПалесLрина, Орлан9о 9и Ласо, ЈакоJ Галус-ПаLелин, Лука Марен-
цио и Ђезуал9о 9а Веноза.

У Jароку се не:ују вокално-инсLруменLални оJлици ора�о-
ријум, кан�а�а и ?асија. Писали су их Јохан СеJасLијан Бах и Геор:
Фри9рих Хен9л. Веома DознаLе су Бахове Пасија ?о Ма�еју и Пасија
?о Јовану. За време Jарока се развија оркесLарска миса, која је Dи-
сана за вокалне солисLе и хор са оркесLарском DраLњом. НајDо-
знаLија је Бахова Миса у ха молу. За време класицизма хорска му-
зика је засLуDљена у:лавном у оквиру оDера, а комDонују се и
мисе, међу којима се DосеJно исLичу МоцарLова Круни��ена миса
и БеLовенова Миса солемнис. Занимљиво је 9а БеLовен у чеLврLи
сLав Деве�е симфоније уво9и вокалне солисLе и хор, комDонујући
чувену О�у ра�ос�и.

У романLизму се хорско Dевање из9ваја као DосеJан умеLнич-
ки музички жанр. Време романLизма каракLерише оснивање
Jројних амаLерских музичких 9рушLава, у којима је хорско Dева-
ње Jило омиљен оJлик заје9ничко: музицирања, са или Jез ин-
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сLруменLалне DраLње. Мно:и амаLерски хорови широм ЕвроDе
9оJијају Dризнања изво9ећи хорска 9ела ШуJерLа, Шумана, Мен-
9елсона, Брамса и 9ру:их комDозиLора. У 9оJа романLизма ве-
лики DроцваL 9оживљава оDера, у којој је хор имао важну уло:у.
У Jисере романLичарске оDере, у којима хор има заDажено ме-
сLо, сDа9ају Вер9ијеви На�уко, Ри@оле�о, Травија�а и Аи�а. ОDера се
не:ује и Lоком XX века. Је9на о9 најDознаLијих сценских оDера
XX века, у којој хор има исLакнуLо месLо, је Кармина Бурана, коју
је комDоновао немачки комDозиLор Карл Орф.

У СрJији се Lек након ослоJођења о9 Lурске власLи Dочиње
развијаLи музички живоL налик евроDском. Масовно се оснивају
Dевачка 9рушLва, у оквиру којих је хорско Dевање Jило основни
ви9 музицирања. Поре9 Lо:а шLо су имала о:роман значај за му-
зички и кулLурни развој :рађансLва, ова 9рушLва су имала и Dо-
лиLичку уло:у, јер су 9оDриносила Jуђењу националне свесLи.
Хорско Dевање међу СрJима Dрви DуL се Dомиње 1834. :о9ине „и
Lо у СаJорној цркви у Сремским Карловцима Dриликом усLоли-
чења СLефана СLанковића за еDискоDа Jачко:, и на кнежевом
9вору у Кра:ујевцу, Dриликом 9о9еле Lурско: ор9ена кнезу Ми-
лошу ОJреновићу” (ПеLровић, Ђаковић, Марковић, 2004, сLр. 17).
Међу Dрвим и најзначајнијим Dевачким 9рушLвима Lо: времена
у СрJији Jили су Панчевачко ср?ско црквено ?евачко �руш�во осно-
вано 1838. :о9ине и Прво �ео@ра�ско ?евачко �руш�во основано 1853.
:о9ине (ПеLровић и сар., 2004). Време вла9авине кнеза Милана
ОJреновића Jило је „злаLно 9оJа срDске музике, Dре све:а хорс-
ке” (ПеLровић и сар., 2004, сLр. 20). Из ово: Dерио9а DоLичу
најзначајнија 9ела 9омаће хорске лиLераLуре. Први срDски шко-
ловани музичари: Корнелије СLанковић, СLеван Мокрањац, Јо-
сиф Маринковић, СLанислав Бинички и Иси9ор Бајић, комDоно-
вали су Jројна хорска 9ела сLварана на Lемељу 9омаће: фолкло-
ра. Најзначајнија 9ела из Jо:аLо: хорско: сLваралачко: оDуса
Мокрањца су свакако Рукове�и – DеLнаесL сDлеLова Dесама засно-
ваних на фолклорним моLивима из СрJије, Босне и Херце:овине,
и Маке9оније, Приморски на?јеви, Ли�ур@ија св. Јована Зла�оус�о@,
О?ело у фис молу, Три С�а�ије на велику су�о�у, Ака�ис� Бо@оро�ици,
Те�е Бо@а хвалим, Величаније Све�ом Сави, као и ње:ова зJирка са за-
Dисима срDских црквених наDева Осмо@ласник.

Током Дру:о: свеLско: раLа, али и касније, у ослоJођеној Ју:о-
славији, DосеJна Dажња се Dосвећивала масовним Dесмама које
оDевавају наро9но-ослоJо9илачку JорJу. Формирање хорова, 9о-
Dриносило је музичком Dросвећивању и DриJлижавању Dравих
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музичких вре9носLи ра9ничкој класи. Веома не:ован музички
оJлик након 9ру:о: свеLско: раLа у Ју:ославији је кан�а�а „кроз
чије LексLове DроJија револуционарна мисао и у чијем је изво-
ђењу Jио ан:ажован већи Jрој Lумача (солисLи, хор, оркесLар)”
(Ђурић Клајн, 1986, сLр. 17).

Међу најзначајнијим реDуJличким манифесLацијама Dосвеће-
них хорском Dевању 9анас у СрJији су: Хорске свечанос�и у Нишу,
Мокрањчеви �ани у Не@о�ину, Бео@ра�ска ревија ама�ерских малих
сцена (БРАМС), Фес�ивал �уховне музике „Хорови међу фрескама“.
НајDознаLији и најDризнаLији хорови су: Хор Бранко Крсмановић,
Хор А�рашевић, Хор Прво �ео@ра�ско ?евачко �руш�во, Хор РТС-а, Хор
С�анислав Бинички, Коле@ијум Музикум, Ша�ачки Хор 66 �евојака. Нај-
DознаLији 9ечји хорови су: Коли�ри, Чаролија, Хор Дечје@ кул�урно@
цен�ра Бео@ра� и Дечји хор РТС-а.

ЗНАЧАЈ ХОРСКОГ ПЕВАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Хорско Dевање у основној школи има изузеLан васDиLно-оJра-
зовни смисао и значај у осLваривању за9аLака музичко: васDи-
Lања и оJразовања, 9рушLвено-морално:, национално:, инLер-
кулLурално:, ра9но: и есLеLско:. Пре све:а, 9оDриноси развоју
музичких сDосоJносLи ученика: слуха, :ласа, хармонско: осећа-
ња, осећаја за риLам, мело9ију и заје9ничко музицирање; учени-
ци се уDознају са вре9ним осLварењима умеLничке, 9уховне и
наро9не музике. Певање у хору развија 9исциDлину, уDорносL,
исLрајносL, Lе 9оDриноси из:рађивању осећаја разумевања, ме-
ђусоJно: уважавања и Lолеранције. Кроз хорско Dевање развија
се 9ру:арсLво, коле:ијалносL, осећај за Lимски ра9 и DријаLељ-
сLво. У Lом смислу овај ви9 васDиLно-оJразовно: ра9а је о9 вели-
ко: значаја у 9рушLвено-моралном васDиLању мла9их. Дола-
ском на хорске DроJе ученици имају Dрилике 9а се Jоље уDознају
са вршњацима 9ру:их националносLи и вероисDовесLи, шLо 9о-
Dриноси мулLинационалном, мулLиеLничком и мулLиконфеси-
оналном васDиLању мла9их. ИсLовремено, извођењем срDских
наро9них Dесама и DаLриоLских комDозиција Dрила:ођених
хорском Dевању, развија се национална самосвесL и љуJав Dрема
9омовини. 

Јавно насLуDање хора на Dрире9Jама 9о9аLно Dо9сLиче развој
DозиLивних црLа воље и каракLера. Сваки усDешан насLуD ко9
ученика ће изазваLи осећање за9овољсLва, ра9осLи и Dоноса.
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УчесLвовање хора у разним кулLурним манифесLацијама, ко9
мла9их развија свесL о DоLреJи соDсLвено: ан:ажовања у осLва-
ривању оDшLељу9ских и9еала, 9рушLвених циљева и вре9носLи
који живоL чине 9уховно Jо:аLијим и квалиLеLнијим. То 9оDри-
носи јачању соDсLвено: и9енLиLеLа и самореализацији ученика.
Хорско Dевање уLиче васDиLно „не само на чланове хора, већ и на
слушаоце” (Шарковић, 1997, сLр. 51). Слушајући хор на разним
Dрире9Jама и свечаносLима слушаоци су у Dрилици 9а уDознају
вре9на умеLничка 9ела 9омаћих и сLраних комDозиLора.

Певајући у хору ученици се осDосоJљавају 9а заDажају и вре9-
нују исLинске квалиLеLе леDо:, хармонично: и ауLенLично: у
музици. Уочавају леDоLу скла9но: и оJликовано: заје9ничко:
Dевања, увиђају значај Lачно: и Dрецизно: инLонирања 9еонице,
заје9ничко: DочеLка и завршеLка Dри Dевању; заDажају уло:у из-
ражајних музичких сре9сLава у 9елу: 9инамике, LемDа, риLма,
арLикулације, шLо 9оDриноси есLеLском васDиLању. О9аJраним
9и9акLичко-меLо9ичким DосLуDцима на DроJама хора, усваја-
њем са9ржаја Dеваних Dесама, знања и вешLина, „сLворићемо
услове не само за квалиLеLно хорско Dевање, не:о ћемо ученике
уDознаLи са вре9носLима и квалиLеLима умеLничке музике” (Је-
ремић, 2011а, сLр. 95), Lе 9оDринеLи развијању њихово: музичко:
укуса. Поре9 Lо:а, на DроJама и насLуDима, ученици во9е рачуна
о Dравилном Dоложају Lела Dри Dевању, као и о свом из:ле9у у
целини, шLо 9оDриноси развијању есLеLске кулLуре, 9оживља-
вању и вре9новању леDо:.

УчесLвовање у хору омо:ућава осLваривање за9аLака ра9но:
васDиLања. Овај ви9 ваннасLавних акLивносLи Dружа мо:ућносL
9а се сваки ученик ан:ажује као свесно, о9:оворно и сLваралачко
Jиће. Ан:ажовањем у хору формирају се ра9не навике и развија
ра9на кулLура и 9исциDлина ученика. О9 DосеJно: значаја је Lо
шLо хорско Dевање „развија колекLивну свесL ученика и осећање
о9:оворносLи Dоје9инца за усDех целине” (Плавша, ПоDовић,
Ерић, 1968, сLр. 197). Овај ви9 ра9а је о9 велико: значаја за развој
социјалне свесLи ученика, ње:ових осећања соDсLвене 9ужносLи
и оJавезе Dрема 9рушLву. Ученици схваLају значај 9еловања хора
као 9рушLвено-корисно:, умеLничко: и кулLурно: ви9а ра9а.
Свесно ан:ажовање Dоје9инца у осLваривању 9рушLвених за9а-
Lака „9оDриноси ње:овом свеколиком инLелекLуалном, морал-
ном и ауLенLичном развоју” (Јовановић, 2005, сLр. 63). Певањем у
хору ко9 ученика се развија љуJав Dрема умеLносLи и жеља 9а се
9оDринесе развоју кулLурно: живоLа сре9ине у којој се живи.
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Знање и искусLво сLечено учесLвовањем у школском хору учени-
ци ће DримениLи и у 9ру:им живоLним сиLуацијама. За неке
ученике ово искусLво Jиће DокреLач и инсDирација у оDре9еље-
њу за озJиљније, мож9а и Dрофесионално Jављење музиком у
Jу9ућносLи.

У емоционалном и Dсихичком развоју ученика хорско Dевање
има изузеLан смисао и значај. Скла9но и хармонично Dевање у
хору Dо9сLиче различиLа осећања 9ивљења, ра9осLи, о9ушевље-
ња, узJуђења, шLо оDлемењује емоционални живоL ученика.
ГруDно Dевање релаксира ученике, ослоJађа их разних сLрахова,
Lреме и неси:урносLи. Певање Dесама различиLих LексLова омо-
:ућава сLицање и усвајање знања и сLварање основа за формира-
ње Dо:ле9а на свеL. Такође, Dевање у хору моLивише ученике за
учење, самооJразовање и саморазвој, Dо9сLиче развој Dажње,
Dамћења, конценLрације, мишљења и осLалих инLелекLуалних
сDосоJносLи. 

Иако хорско Dевање несумњиво има о:роман значај у музич-
ком и свесLраном васDиLању и оJразовању ученика, исLражи-
вања указују 9а оно није 9овољно засLуDљено у основним школа-
ма СрJије (Јеремић, 2011J). Биљана Јеремић Dримећује: „ЧесLо се
насLава хора LреLира као нешLо шLо се може, али и не мора
осLвариLи. НасLавницима није оJезJеђено време за о9ржавање
DроJа, DросLорије, ученици немају 9овољно времана, моLива-
ције и инLересовања и заLо не 9олазе са за9овољсLвом на хорске
DроJе, Dа Dланиране са9ржаје није мо:уће осLвариLи” (Јеремић,
2011J, сLр. 312). О не9овољној DосвећеносLи хорском Dевању у
млађим разре9има основних школа све9очи и Dо9аLак 9а у на-
сLавним Dлановима и Dро:рамима за млађе разре9е (Правилник,
2004; Правилник, 2005; Правилник, 2006) нема значајнијих 9и9ак-
Lичко-меLо9ичких смерница и уDуLсLава за ра9 са хором. НешLо
више информација о ор:анизацији и начину осLваривања Dро-
:рама за хорско Dевање 9аLо је у насLавним Dлановима и Dро:ра-
мима за сLарије разре9е.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА УПУТСТВА ЗА РАД СА 
ХОРОМ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Према насLавном Dлану хорско Dевање у разре9ној насLави може
се ор:анизоваLи као „о9ељенско, разре9но, и као хорско Dевање
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млађих разре9а” (Правилник, 2004, сLр. 106). О9ељенски хор чине
ученици је9но: о9ељења. Овај хор је увек на окуDу, Dа се може ко-
рисLиLи чесLо и у различиLим сиLуацијама: на излеLима и екс-
курзијама, Dриликом Dрославе рођен9ана у о9ељењу, у Lренуци-
ма умора, на Jило којем насLавном часу Dесма ће освежиLи и
окреDиLи ученике, Dесмом се може DочеLи и завршиLи ра9ни
9ан у школи. Разре9ни хор оJухваLа LаленLоване ученике из свих
о9ељења исLо: школско: узрасLа. Хор ученика млађих разре9а
окуDља ученике узрасLа о9 I 9о IV разре9а, са не9ељним фон9ом
о9 3 часа (Правилник, 2004, сLр. 106). Према веома скромним
уDуLсLвима о ра9у са хором, у исLом насLавном Dлану (Правил-
ник, 2004), сLоји 9а часови хора улазе у фон9 часова неDосре9но:
ра9а са ученицима, као и Lо 9а је Lоком :о9ине неоDхо9но оJра-
9иLи најмање 10 комDозиција.

Са ученицима млађе: школско: узрасLа се може формираLи
хор I и II разре9а, о9носно, III и IV разре9а (Тракиловић, 2002а).
ПреDоручује се 9а хор који чине ученици I и II разре9а Dева лакше
је9но:ласне Dесме, са и Jез инсLруменLалне DраLње. У овом уз-
расLу, Dесме се уче меLо9ом оJра9е Dо слуху. Хор ученика III и IV
разре9а изво9и сложеније Dесме, најчешће 9во:ласно, ређе
Lро:ласно. Песме, о9носно 9еонице, се у:лавном савла9авају Dо
слуху.

При самом формирању хора, веома важан за9аLак насLавника
је 9а изврши Dравилну Dо9елу :ласова, након че:а LреJа о9ре9и-
Lи Lермине за хорске DроJе. РасDоре9 свакако LреJа ускла9иLи са
оJавезама ученика. На DочеLку хорске DроJе, DоLреJно је Dри-
DремиLи ученике за Dевање, шLо Dо9разумева Dримену вежJи
9исања и расDевавања. ВежJе 9исања се сасLоје у Lоме 9а се ваз-
9ух у9ише кроз нос, и DосLеDено изJацује на усLа. Ученике LреJа
уDознаLи 9а је „узимање ваз9уха Dри Dевању анало:но ономе ко9
:овора ‒ не сме се 9исаLи усре9 речи, не:о на крају фразе” (Жив-
ковић, 1997, сLр. 27), или за време Dауза. РасDевавање се изво9и
Dомоћу вокализа или је9носLавних Dесмица. Ове вежJе 9оDрино-
се развоју оJима :ласа, учвршћују 9икцију и инLонацију.

При оJра9и нове комDозиције Dожељно Jи Jило 9а ученици
најDре Dослушају снимак 9ела са комDакL 9иска или са You Tube,
шLо ће моLивисаLи ученике за учење нове Dесме. Након Lо:а сле-
9и увежJавање 9еоница Dо :ласовима, а заLим сDајање и за-
је9ничко Dевање. При увежJавању комDозиције неоDхо9но је во-
9иLи рачуна о елеменLима 9оJре инLерDреLације, а Lо су: Dра-
вилно 9исање, Dравилан из:овор LексLа, Lачна инLонација, јасан



ХОРСКО ПЕВАЊЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ, АНЂЕЛКА М. КОВАЧ 269

риLам, DошLовање назначено: LемDа и 9инамике. На часовима
хора велика Dажња се Dоклања не:овању, развијању и чувању 9е-
чје: :ласа. НеоDхо9но је не:оваLи скла9но и Lихо Dевање а изJе-
:аваLи Dре:ласно и форсирано, усле9 че:а може 9оћи 9о ошLеће-
ња 9ечјих :ласница. УсDех хора зависи о9 више чинилаца: о9
сLручносLи насLавника и ње:ове DосвећеносLи хору, о9 инLере-
совања и моLивације ученика за хорско Dевање, о9 Dравилно: из-
Jора комDозиција, о9 Dевачких сDосоJносLи ученика, као и о9 це-
локуDних услова за ра9.

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ У ХОРУ

Правилан изJор комDозиција за Dевање у основношколском хору
је несумњиво је9ан о9 JиLнијих услова усDешно: функциони-
сања хора, заLо му LреJа DосвеLиLи DосеJну Dажњу. ЗJо: неDри-
ла:ођеносLи Dро:рама „мно:и школски хорови не Dоказују оне
резулLаLе у ра9у које Jи иначе мо:ли DоказаLи” (Плавша и сар.,
1968, сLр. 199). При сасLављању реDерLоара, насLавник LреJа 9а
има 9оJар осећај за изJор комDозиција у LемаLском смислу, које
ће о9:овараLи инLересовањима ученика и које ће JиLи у скла9у
са о9ређеним кулLурним 9о:ађајима на којима хор учесLвује.
НасLавник свакако LреJа 9а Dознаје извођачке мо:ућносLи хора,
и у скла9у са Lиме о9аJира Dрикла9не комDозиције. Оне морају
JиLи Dевљиве, мело9ичне, не Dревише захLевне у риLмичко-ме-
ло9ијском смислу. За ученике млађих разре9а Lо су наро9не и
умеLничке Dесме сво:а и 9ру:их наро9а, различиLо: каракLера и
расDоложења.

У насLавном Dро:раму за Dрви и 9ру:и разре9 (Правилник,
2004, сLр. 63) 9аL је изJор који са9ржи 22 комDозиције за хор: 17
умеLничких, 2 наро9не, је9ну 9уховне LемаLике, као и химне Бо-
же ?рав�е и Химну Све�ом Сави, које су оJавезне за све разре9е.
Међу умеLничким комDозицијама је9на је из АусLрије. Према на-
сLавном Dро:раму за Lрећи разре9 (Правилник, 2005, сLр. 48),
DреDоручено је 20 комDозиција за ра9 са хором. ПеL комDозиција
је DреузеLо из изJора за I и II разре9, шLо је JесDоLреJно, Jу9ући
9а DосLоји о9:оварајућа хорска лиLераLура из које су ауLори на-
сLавних Dро:рама LреJали 9а из9воје нове и занимљиве хорске
комDозиције. Оно шLо Lакође заJрињава је веома мали Jрој Dре-
Dоручених наро9них Dесама – само 9ве, и Lо Дуње ранке, која је
више и:ра са Dевањем и Dесма Ле?о �и је рано урани�и, ма9а, није



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

270 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ, АНЂЕЛКА М. КОВАЧ

на:лашено на коју верзију ове наро9не Dесме се мисли, Jу9ући 9а
је исDевана у више верзија. Духовне комDозиције су DоLDуно
изосLављене из DреDоручено: изJора Dесама за хорско извођење!
ИзJор хорских комDозиција за Lрећи разре9 оJухваLа и Lри Dе-
сме 9ру:их наро9а. ИзJор комDозиција за ра9 са хором чеLврLо:
разре9а (Правилник, 2006) са9ржи 33 Dесме: Lри наро9не, 9ве 9у-
ховне, 9ок су осLале умеLничке 9ечје Dесме, међу којима су 9ве
инLернационално: каракLера. Уочљиво је 9а су у Dре9ло:у ком-
Dозиција за млађе разре9е занемарене DаLриоLске Dесме. Осим
химне Боже ?рав�е и Све�осавске химне, која има и црквени карак-
Lер, нема ни је9не Dесме DаLриоLске LемаLике у Dрва Lри разре-
9а. ИзJор Dесама за чеLврLи разре9 са9ржи још Lри Dесме DаLри-
оLске са9ржине, шLо је не9овољно, с оJзиром на велики значај
ових Dесама у националном васDиLању. СмаLрамо 9а насLавне
Dро:раме LреJа 9оDуниLи већим Jројем наро9них, 9уховних и
DаLриоLских Dесмама за хорско извођење, као и Dесмама нацио-
налних мањина, нарочиLо оних које живе у сре9ини :9е се о9ре-
ђена школа налази, шLо LреJа 9а 9оDринесе националном васDи-
Lању и међунационалном разумевању и уважавању. Такође, сма-
Lрамо 9а Jи изJор Dесама за Dевање у хору LреJало 9оDуниLи
наро9ним Dесмама са Косова и МеLохије. То Jи, несумњиво, 9о-
Dринело њиховом очувању и не:овању. Неке о9 зJирки, које мо:у
9а Dослуже учиLељима и насLавницима за ра9 са хором млађих
разре9а су: Ком?озиције за ра� са хором млађе@ школско@ узрас�а
(Тракиловић, 2002J); Духовне ком?озиције за ра� са хоровима осно-
вношколско@ �и?а (Тракиловић, 2002в); Музичка �ра�иција за наше
најмлађе (Васиљевић, М.; Васиљевић, З.; Тракиловић, 2004а); Пу-
�ем наше �ра�иционалне музике (Васиљевић, М.; Васиљевић, З.;
Тракиловић, 2004J); За?иси наро�них ?есама, СрJија (Васиљевић,
2008); Наро�не мело�ије са Косова и Ме�охије (Васиљевић, 2003); Ср?-
ске �уховне ?јесме (Сарајлић, 2013); Тра�иционално наро�но музичко
с�варалаш�во Косова и Ме�охије у нас�ави музике (Павловић, 2013).

УЛОГА И ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА 
У РАДУ СА ХОРОМ

Руково9илац хора LреJа 9а Dосе9ује о9:оварајуће LеореLско и
DракLично музичко знање, као и 9а Dознаје основе 9ири:овања.
Мирјана Ивановић исLиче 9а „ученици у свом �ири@ен�у LреJа 9а
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ви9е ауLориLаLивно: зналца ово: Dосла и сара9ника изузеLно:
сLрDљења и разумевања” (Ивановић, 1981, сLр. 196). Он мора 9а
Jу9е 9оJар Dе9а:о: и Dсихоло:, и 9а кроз хорско Dевање Dо9сLиче
развој не само музичких сDосоJносLи већ и свесLрано из:рађи-
вање личносLи ученика. О9 насLавниково: зала:ања и енLузијаз-
ма зависи целокуDан о9нос ученика Dрема хору. НасLавник Lре-
Jа 9а Dронађе начин како 9а моLивише ученике и у њима DоJу9и
љуJав Dрема овом ви9у музицирања. То ће, између осLало:, Dос-
Lићи својим DријаLељским и 9ру:арским о9носом Dрема учени-
цима, као и својом сLручношћу, си:урношћу и DожрLвованошћу
у ра9у.

Руково9илац хора LреJа 9а Jу9е 9оJро DриDремљен за сваку
хорску DроJу. То значи 9а LреJа JесDрекорно 9а Dознаје DарLиLу-
ру; 9а уме 9а оLDева све 9еонице и 9а уочи :решке Dри Dевању
ученика. Ње:ово 9ири:овање мора 9а Jу9е Dрецизно и о9мерено,
Jез ?ревише размахивања, о9носно, Dрема речима Јоже Пож:аја,
LреJа 9а Jу9е ш�о ?риро�није (Пож:ај, 1950, сLр. 220). Дра:ољуJ
Шарковић на:лашава 9а „DреLерани, Dрешироки или Dрена:ла-
шени DокреLи не 9оDриносе Jољем извођењу 9ела, ниLи 9ири-
:енLа чине већим, већ наDроLив, исLичу ње:ове слаJосLи” (Шар-
ковић, 1997, сLр. 7). Такође, Dриликом увежJавања комDозиције,
9ири:енL LреJа 9а изJе:ава :ласно Dевање са хором, јер :а Lо
сDречава 9а чује Dоје9иначно свако: ученика, и уви9и евенLуал-
не :решке у инLонацији, LексLу и 9ру:им елеменLима комDози-
ције. Он може 9а узима заје9нички ваз9ух са хором, 9а указује на
Dравилно из:оварање LексLа, „а ње:ово лице LреJа мимиком нај-
више 9а :овори” (Ивановић, 1981, сLр. 196). ЧисLа инLонација, за-
је9нички DочеLак и завршеLак, риLмичка DрецизносL, DошLо-
вање LемDа, а:о:ике и 9инамике, каракLера комDозиције, Dра-
вилна 9икција и акценLовање, леDо оJликовање вокала и
Dравилно 9ржање Lела Dри Dевању су елеменLи којима 9оJар 9и-
ри:енL Dоклања Dажњу на свакој DроJи. 

Крајњи циљ ра9а у оквиру ове ваннасLавне акLивносLи је јавни
насLуD. Сваки насLуD хора LреJа 9а Jу9е на:ра9а ученицима и на-
сLавницима за уложен ра9 и Lру9. Он Dре9сLавља „врхунац је9не
:ра9ације Dсихолошких и ра9них наDора” (Плавша и сар., 1968,
сLр. 204), Dа се увек 9очекује са великим узJуђењем. Јавно изво-
ђење захLева Dсихофизичку сDремносL ученика, Dа ученике не
LреJа оDLерећиваLи Dре9у:им и наDорним DроJама неDосре9но
Dре9 насLуD. НарочиLо LреJа изJе:аваLи DроJе на 9ан насLуDа,
јер мо:у 9а изазову не:аLиван ефекаL, у смислу сLварања осећаја
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нервозе и неси:урносLи. Довољно је 9а се хор Dре9 насLуD 9оJро
расDева. Веома је важно 9а на некој о9 Dосле9њих DроJа ученици
увежJају улазак на сцену, као и излазак, јер у суDроLном, Lо може
JиLи разло: неси:урносLи и неза9овољсLва ученика. Пожељно је
9а након сваке Dрире9Jе 9ири:енL са својим хором Dораз:овара о
квалиLеLу извођења Dро:рама. Ученици LеJа 9а уоче евенLуалне
не9осLаLке у инLерDреLацији, шLо развија осећај самокриLично-
сLи, а Lо Dо9сLиче жељу за озJиљнијим ра9ом и савршенијим из-
вођењем Dро:рама у Jу9ућем ра9у. Свакако, након насLуDа, не
LреJа 9а изосLане Dохвала о9 сLране 9ири:енLа, уколико је хор
9оJро извео комDозицију, шLо ће моLивисаLи ученике за 9аље
наDре9овање и учесLвовање у хору.

ЗАКЉУЧАК У ра9у се :овори о хорском Dевању као ваннасLавној акLивносLи
у млађим разре9има основне школе. Циљ је 9а се укаже на ње:о-
ву васDиLно-оJразовну вре9носL у музичком и свесLраном раз-
воју ученика. На DочеLку ра9а размоLрен је исLоријски развој
хорско: Dевања и ње:ова уло:а у 9рушLву. У свакој 9рушLвеној
еDохи хорско Dевање је имало изузеLан васDиLно-оJразовни и
кулLурно-умеLнички смисао и значај. Наве9ени су основни ви-
9ови и оJлици хорско: музицирања који су се развијали кроз ис-
Lорију, а DоLом је са:ле9ан значај хорско: Dевања у свесLраном
развоју ученика млађих разре9а основне школе.

Певање у хору 9оDриноси развоју слуха, :ласа, осећаја за скла9
и хармонију, осећаја за риLам, мело9ију и заје9ничко музицира-
ње. Савла9авањем различиLих комDозиција ученици се уDознају
са вре9ним осLварењима умеLничке, 9уховне и наро9не музике.
Велики смисао и значај ово: ви9а ра9а о:ле9а се у мо:ућносLима
осLваривања за9аLака 9рушLвено-морално: васDиLања. Хорско
Dевање развија осећај колекLивне о9:оворносLи, свесну 9исци-
Dлину, уDорносL, исLрајносL, 9оDриноси из:рађивању осећаја ра-
зумевања, међусоJно: уважавања и Lолеранције, осећаја за Lим-
ски ра9. Доласком на хорске DроJе ученици имају Dрилику 9а се
међусоJно Jоље уDознају шLо је основа за развој 9ру:арсLва, ко-
ле:ијалносLи, међунационалне сара9ње, љуJави и DријаLељсLва.
Јавним хорским насLуDима Dо9сLиче се развој DозиLивних црLа
воље и каракLера, Lе 9оDриноси осећању за9овољсLва, ра9осLи,
Dоноса, и самоDошLовања. 

Певањем у хору развијају се есLеLски сLавови и музички укус.
Ученици се осDосоJљавају 9а заDажају и вре9нују исLинске ква-
лиLеLе леDо:, скла9но:, хармонично: и ауLенLично: у музици.
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Смисао ово: ви9а ра9а о:ле9а се и у мо:ућносLима развијања и
формирања ра9них навика, ра9не кулLуре и 9исциDлине, соци-
јалне свесLи ученика, ње:ових осећања 9ужносLи и оJавезе Dре-
ма 9рушLву. Ова ваннасLавна акLивносL 9оDриноси развоју љуJа-
ви Dрема умеLносLи и жељи 9а се учесLвује у кулLурном живоLу
сре9ине у којој се живи.

Хорско Dевање Dо9сLиче емоционални и Dсихички развој уче-
ника. Заје9ничко Dевање релаксира ученике, ослоJађа их Lреме и
неси:урносLи, и 9оDриноси самоDоуз9ању. Певањем различиLих
LексLова омо:ућено је сLицање и усвајање знања и формирање
DозиLивних Dо:ле9а на живоL. Хорско Dевање 9оDриноси развоју
вешLина и навика, моLивише ученике за учење, самооJразовање
и саморазвој, Dо9сLиче развој Dажње, Dамћења, конценLрације,
мишљења, Lе омо:ућава осLваривање за9аLака инLелекLуално:
васDиLања. Иако хорско Dевање, Jез сумње, има о:роман васDиL-
но-оJразовни смисао, овом ви9у ваннасLавне акLивносLи није
Dосвећено 9овољно Dажње. НасLавни Dланови и Dро:рами не са-
9рже 9овољно меLо9ичких уDуLсLава и смерница о ор:анизацији
и начину осLваривања Dро:рама за хорско Dевање, шLо Jи ко9
учиLеља и насLавника Dо9сLакло енLузијазам и инLересовање за
веће ан:ажовање у ра9у са хором.

У Lрећем 9елу ра9а размоLрена су 9и9акLичко-меLо9ичка
уDуLсLва за ра9 са хором млађих разре9а, која се о9носе на фор-
мирање хора у разре9ној насLави, ор:анизацију хорских DроJа,
Dо9елу 9ечјих :ласова, уло:у 9ире:енLа и значај Dравилно: изJо-
ра комDозиција за овај школски узрасL. Анализом насLавних
Dро:рама уLврђено је 9а је изJор Dесама за хорско Dевање са9ржи
већином умеLничке 9ечје Dесме, 9ок су наро9не, 9уховне, Dа-
LриоLске, као и Dесме 9ру:их националносLи не9овољно оJухва-
ћене. Наве9ена је лиLераLура која може корисLиLи учиLељима и
насLавницима Dри изJору Dесама. ПосеJна Dажња Dоклоњена је
лиLераLури која са9ржи косовско-меLохијске наро9не Dесме Dо-
:о9не за ра9 са хором. УDознавање ученика основне школе са ко-
совско-меLохијским наро9ним Dесма, кроз Dевање у хору, је9ан
је о9 ви9ова очувања и не:овања музичко: фолклора Косова и
МеLохије, шLо је важан национални за9аLак.

Закључено је 9а хор као најмасовнији ви9 колекLивно: музи-
цирања у основној школи има изузеLно значајну уло:у у музич-
ком и свесLраном развоју ученика. Поре9 Lо:а шLо васDиLно уLи-
че на чланове хора, он оDлемењује и слушаоце, 9оDриносећи њи-
ховом музичком и кулLурном развоју. Из Lих разло:а хорском
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Dевању LреJа DосвеLиLи више Dажње у основношколском вас-
DиLно-оJразовном Dроцесу.
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SUMMARY CHORAL SINGING IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL

The paper discusses choral singing as a form of extracurricular
activity and teaching in elementary school. It considers the historical
development of choral singing in order to highlight the continuity of
its existence and importance in society and reviews the importance
of choral singing in musical and overall upbringing and education of
elementary school students. Authors analyze the curricula of grades
I to IV in order to determine how much attention is given to choral
singing. Didactic and methodological issues related to the formation
of the choir in elementary school are reviewed, together with
methodical approach for working with early grades choir, proper
selection of the musical compositions and the role of teachers. Listed
is the recommended choral literature to supplement the current
curricula. Special attention was given to literature containing the
Kosovo-Metohija folk songs, suitable for choral arrangement.
Performing of these songs in a choral arrangement will contribute to
stimulating the interest of students towards musical folklore of
Kosovo and Metohija, and therefore its preservation and fostering. It
is highlighted that singing in the choir contributes to the develop-
ment of hearing, voice, harmonic feeling, a sense of rhythm, melody
and group play. By mastering different compositions, students
become familiar with valuable achievements of artist, spiritual and
folk music. The significant meaning and importance of this kind of
work is reflected in the possibilities of achieving the tasks of
socio-moral education. Choral singing develops a sense of collective
responsibility, conscious discipline, perseverance, endurance, helps
establish a sense of understanding, mutual respect and tolerance,
friendship and a sense of teamwork. Singing in the choir develops
aesthetic attitude and taste in music. Students are trained to
perceive and to value the true qualities of beauty, grace, harmony
and authenticity in music. The value of this kind of work is also
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reflected in the capabilities of the development of work habits, work
culture and discipline. Choral singing encourages emotional and
psychological development of students. Group singing relaxes
students, reduces stage fright and uncertainty, and promotes
self-esteem. Singing variety of lyrics enables students to acquire
knowledge, and form a more positive attitude towards life. Choral
singing contributes to the development of skills and good habits,
motivation of students to learn, self-education, self-development,
encourages the development of attention, memory, concentration,
thinking, contributing to the achievement of the goals of intellectual
education. In addition to the educational influence on the members
of the choir, it enriches also the listeners and contributes to their
musical and cultural development, as well as the reputation and
recognition of the school. It was concluded that the choir, as the larg-
est form of collective music performance in elementary school, has
an extremely important role in the musical and the comprehensive
development of students, which is why it should receive much more
attention in the context of elementary school extracurricular
activities.

KEY WORDS:  choral singing, extracurricular activities, elementary school, early
grades, students.


