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1. HRVATSKA GLAZBENA OLIMPIJADA  

u okviru Treće međunarodne glazbene olimpijade  

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada 

18. ožujka, 2016.  

 

S namjerom povećanja udjela glazbe u području kulture i općeg obrazovanja mladih te 

s ciljem poboljšanja razvoja međunarodnih relacija u općeobrazovnim školama na području 

glazbe, organizira se glazbena olimpijada za učenike osnovnih i srednjih škola.  

U Hrvatskoj prvu nacionalnu glazbenu olimpijadu organizira Osnovna škola Janka 

Leskovara u Pregradi na inicijativu doc. dr. sc. Sabine Vidulin, nacionalne koordinatorice za 

Europsku udrugu glazbenih pedagoga, te prof. Suzane Goldin, stručne suradnice i članice 

organizacijskog odbora 1. hrvatske olimpijade. Pobjednici hrvatske olimpijade zajedno s 

mentorom putuju na međunarodnu olimpijadu u Litvu. Međunarodnu olimpijadu organizira 

litvansko Ministarstvo znanosti i obrazovanja, litvanska udruga učitelja glazbene kulture, 

Sveučilište Klaipeda te Europska udruga glazbe u školama. 

Ciljevi olimpijade su: učvrstiti položaj glazbenog obrazovanja kao odgojno-obrazovnog 

predmeta u nacionalnom kurikulumu; motivirati te ponuditi glazbeno-talentiranim učenicima 

mogućnosti za umjetničkim samoizražavanjem i stvaralaštvom na nacionalnoj i  međunarodnoj 

razini; suradnja osnovne škole s glazbene školom. 

Olimpijada se organizira za natjecatelje u dvije starosne skupine: 

- Grupa I – od 12 do 15 godina          

- Grupa II – od 16 do 19 godina 

Natjecatelji mogu biti učenici osnovnih i srednjih škola, a poželjno je da polaze 

glazbenu školu. Pobjednik svake starosne skupine sudjeluje na međunarodnoj olimpijadi u 

Litvi. Smještaj i hranu  za učenike i njihove mentore plaća litvanski organizator, a  kotizaciju 

za pobjednike platit će OŠ  Janka Leskovara kao organizator hrvatske olimpijade. 

 

Rok za prijavu je 19. veljače 2016. Prijavu pošaljite u elektroničkom 

obliku na mail: glazbena.olimpijada@gmail.com 

 

mailto:glazbena.olimpijada@gmail.com
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Organizator: OŠ Janka Leskovara Pregrada  

Adresa: D. Kunovića 8, 49218 Pregrada 

Kontakt: 049/376114; 091/3761145 

 

Detaljne informacije o Međunarodnoj glazbenoj olimpijadi možete naći  na 

poveznicama: 

 

http://www.music-olympiad2016.lt/ 

http://muo2014riga.blogspot.com 

 

Svaki natjecatelj do 10. ožujka treba poslati: 

 notni zapis vlastite kompozicije; 

 naziv i opis skladbe od kojih se glazbenih sastavnica sastoji pjesma koju će učenik 

izvesti te kratki opis vlastite kompozicije (kako je nastala); 

 navesti potrebnu tehničku opremu za izvedbu skladbi u III. i IV. dijelu; 

 navesti trajanje skladbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.music-olympiad2016.lt/
http://muo2014riga.blogspot.com/
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1. Hrvatska glazbena olimpijada sastoji se od četiri dijela: 

 

Dio I – SLUŠNI TEST 

Slušanje glazbe uz teorijska pitanja o glazbenom djelu:  

- slušanjem glazbe odrediti: glazbeni oblik, izvođački sastav (instrument, instrumentalni sastav,  

  vokalnog solistu - vrstu i boju njegovog glasa, duet, tercet, vrstu pjevačkog zbora), skladatelja; 

- navesti: mjeru, tempo, dinamiku, tonski rod (dur/mol), agogiku i način izvođenja,  

  karakterističnu ritamsku figuru (sinkopu, triolu, punktirani ritam…); 

- poslušati tri skladbe te ih svrstati u kategoriju: marš, valcer, polka; 

- učenici na slici trebaju povezati naziv djela s glazbenom vrstom; spojiti instrument sa  

  skupinom kojoj pripada; 

- na slici će biti ponuđene osobe, a učenici trebaju odrediti ulogu koju određena osoba ima:  

  dirigent, izvođač ili skladatelj; 

- slušanjem određene skladbe upisati broj ispred notnih zapisa pravim redoslijedom - kojim se   

  izvode. 

 

 

 

Dio II –  PJEVANJE/SVIRANJE S LISTA; RITAMSKI PRIMJER 

Pjevanje ili sviranje (na vlastitom instrumentu) jednostavnog meloritamskog primjera. 

Kucanje ili taktiranje jednostavnog ritamskog primjera. 

 

 

Dio III – IZVEDBA PJESME 

Sudionik će izvesti jednu pjesmu na javnom koncertu (po vlastitom izboru). Pjesma se treba 

izvesti napamet (bez nota) bez ili s pratećim instrumentima u tonalitetu koji odgovara 

sudioniku. 

Preporučamo izvođenje pjesme hrvatskog kompozitora ili  naše narodne pjesme. 

Skladba koju je napisao natjecatelj ne može biti izvedena u ovom dijelu (u slučaju da će se 

izvesti i u četvrtom dijelu). 
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Dio IV – VLASTITA KOMPOZICIJA 

Sudionik će izvesti vlastitu skladbu u najduljem trajanju od 3 minute, koju je ranije pripremio. 

Skladba može biti skladana za glasovnu izvedbu, akustične ili elektro-akustične instrumente ili 

za audiovizualnu i multimedijsku izvedbu. Može biti kao pjesma za solo izvođača ili za vokalni 

ansambl (bez ili uz pratnju), za jedan ili više instrumenata te kompozicija za elektro-akustičnu, 

audiovizualnu ili  multimedijsku izvedbu. Drugi pjevači i svirači mogu sudjelovati u izvedbi. 

Skladba treba biti originalni proizvod sudionika, ali se mogu koristiti postojeće riječi pjesme. 

Ista će biti izvedena uživo na javnom koncertu ili, u slučaju da je pisana za multimedijski izvor, 

s ranije snimljenog medija.  

 

Dijelovi III i IV za  sudionike u kojima sudionici izvode pjesmu po izboru i vlastitu 

kompoziciju su javne prezentacije (koncerti). Izvedbe će biti fotografirane i snimane zbog 

daljnjih stručnih i znanstvenih istraživanja.  
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Informacije o 3. međunarodnoj glazbenoj olimpijadi 

 

Olimpijada će se održati na Sveučilištu Klaipeda (K. Donelaičio 4, Klaipeda, Litva) u periodu 

od 28.- 30. travnja 2016. godine.  

Rok za registraciju natjecatelja za Olimpijadu je 30. ožujak 2016, godine. Kotizacija 

iznosi 50 eura po natjecatelju, a plaća je organizator OŠ Janka Leskovara, Pregrada. 

Svim natjecateljima bit će osiguran besplatan smještaj (3 noćenja) te obroci. Natjecatelji 

trebaju sami platiti troškove prijevoza. Svaka država može poslati jednu osobu u pratnji, kojoj 

će također biti osiguran besplatan smještaj (3 noćenja) i obroci. Osoba u pratnji ne treba platiti 

naknadu za sudjelovanje. Sve ostale osobe u pratnji trebaju same snositi troškove prijevoza i 

smještaja.  

Na Olimpijadi će se koristiti engleski jezik, ali pismeni zadaci za obje grupe bit će 

pripremljeni na materinjem jeziku natjecatelja. Rezultate će procjenjivati skupina od 6 

međunarodnih sudaca u svakoj starosnoj skupini.  

Pri registraciji svaki natjecatelj treba priložiti: kratki opis pjesme koju će izvesti, glazbeni 

(notni) zapis te kratki opis vlastite kompozicije, oba u pisanom obliku. 

S obzirom na ostvareni broj bodova natjecatelji će dobiti zlatne, srebrne i brončane medalje 

i diplome. Posebne nagrade dodijelit će se najboljem izvođaču pjesme, najboljem skladatelju 

vlastite skladbe i najboljem natjecatelju s najvećim brojem bodova u slušnom testu. Stručni žiri 

ima pravo dodijeliti dodatne nagrade u slučaju izvanrednog postignuća u nekom području 

Olimpijade. Olimpijada će se sastojati od četiri dijela: slušni test, sviranje/pjevanje 

meloritamskog primjera te izvođenje ritamskog primjera, izvedba pjesme, izvedba vlastite 

kompozicije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


