
КОЛО – СРПСКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

Музика је неизоставан део културног богатства Србије, а највише се огледа у песми 

и игри. Народна игра Србије је коло. То је врста колективне народне игре. Исто 

значење као коло има термин „оро“ или „хоро“. Основно значење речи је обруч или 

круг. „Хоро“ или „оро“ потиче од грчке речи „хорос“ што значи скуп људи, 

игранка или игра. Фолклор је наука о народном предању (обичајима, играма, 

песмама, причама, бајкама, загонеткама...), а у српском народу реч фолклор се често 

узима да означи управо различите врсте народних игара, односно кола.  

Коло је народна игра која се изводи у различитим деловима Србије. Врсте кола које 

се најчешће играју јесу: чачак, моравац, ужичко коло, робот-коло, влашко коло и 

друге. Коло је било у прошлости, а и сада је присутно као активан облик српске 

традиционалне културе.  

Коло чине међусобно повезани играчи, а први и последњи играч имају посебну 

улогу у одређивању путање кретања. Коло се увек изводи уз музичку пратњу. 

Играчи прате музику тако што праве различите врсте корака. Постоје различите 

врсте корака и кретања: кретање удесно, играње у месту, кретање улево,  а играчи 

често поцупкују коленима док играју. Играчи су одевени у посебне народне ношње, 

које се разликују од игре до игре. Постоје бројна удружења, не само у Србији већ и 

свуда у свету, која се баве очувањем традиције кола и извођењем народних игара. 

Фолклорна удружења организују смотре на којима се приказују и изводе различите 

врсте игара, из разних крајева и земаља које негују традицију фоклорних игара.  

Коло је, као традиционални облик српске културе, Унеско (Организација 

Уједињених нација за образовање, науку и културу) уврстио 2017. године на 

светску листу нематеријалног културног наслеђа. Нематеријално културно наслеђе, које се понекад назива 

и жива културна баштина, део је идентитета једног народа, део његове „личне карте“. 

Листа нематерјалног културног наслеђа Србије:  

https://sr.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0

%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5 
1. Шта значи реч коло? ____________________________________________________________________________ 

2. Како се изводи коло?____________________________________________________________________________ 

3. Зашто се каже да је коло део српског нематеријалног културног наслеђа? 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Наброј врсте кола које знаш. _____________________________________________________________________ 

5. Да ли ти знаш да играш коло? Објасни. 

______________________________________________________________________________________________ 

6. Повежи инструменте са њиховим називима:               7. Повежи шта је Унеско заштитио као српско благо: 
                                                         Гајде 
                                                                
 
                                                                      
                                                                     Гоч 
                                                                     
                                                                     
 
 
                                                                     Гусле 
 
                                                                             
                                                                                       
                                                                    Фрула 

                                                          
 
                                            Коло 
 
 
 

 
 
                          Певање уз гусле 
 
 
 
                              

                     Крсна слава 
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