
GLASBENA UMETNOST (GUM) 

 

Učiteljica: Nina Tomažič 

Razred: 6., 7., 8., 9. 

Tedensko število ur: 1 

Glasbene izkušnje učenci pridobivajo preko dejavnosti izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja/poustvarjanja glasbenih vsebin. 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

• Spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi (izvajanje, 

poslušanje, ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev 

• Vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe 

• Sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja 

• Razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter izvajalcev, 

ki izhajajo iz le-teh 

• Poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti 

glasbenega jezika 

• Razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe 

• Spodbujanje estetskega razvoja z glasbenimi dejavnostmi 

• Vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja 

• Razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami 

dela 

• Razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku 

• Izražanje glasbenih doživetij in predstav preko gibanja, plesa, likovnih in 

besednih vsebin 

• Povezovanje glasbe z različnimi predmetnimi področji in umetnostmi 

• Ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega 

razvoja 



• Razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije 

• Spoznavanje učinka in uporabe glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za 

telo in duha (glasbena terapija) 

• Razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje in čustveno-

socialno zrelost otroka. 

 

UČNI PRIPOMOČKI UČENCEV: 

 
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, 

prenovljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716172 Glasbena umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik z dodatkom za prenovljen 
UN, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712303 Glasbena 
umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom za prenovljen 
UN, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712327 Glasbena 
umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik z dodatkom za prenovljen 
UN, posodobljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716523 Glasbena 
umetnost 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE, ki so jih učenci dolžni redno prinašati: 

Učbenik, velik črtasti zvezek in peresnica. 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka preko različnih načinov preverjanja in 

ocenjevanja znanja, glede na cilje in standarde znanja in glede na razred. 

Znanje učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave posameznega učnega 

sklopa. 



Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega 

v učnem načrtu določene cilje in standarde znanja. Ocenjevanje znanja se opravi po 

opravljenem napovedanem preverjanju znanja iz posamezne učne vsebine. 

S preverjanjem in ocenjevanjem znanja pridobimo (učenec, učitelj, starši) povratne 

informacije o individualnem napredovanju učenca. 

 

OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA: 

- Pisno (pisni preizkus / test, krajši besedilni zapis) 

- Ustno (petje, igra na glasbila, predstavitev glasbila / skladatelja / glasbenika / 

glasbene zvrsti) 

 

DOMAČE NALOGE: 

So obvezne. Učenec je ob izostanku od pouka, dolžan sam poskrbeti za prepis učne 

snovi ter opraviti naloge, ki so jih pri pouku opravili njegovi sošolci. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 

Učenci od 1. do 5. razreda imajo možnost obiskovati Otroški pevski zbor na 

matični šoli, in na podružnici (od 1. do 4. razreda) v Portorožu. 

Učenci od 6. (lahko tudi 5. razreda) do 9. razreda pa se lahko vključijo v 

Mladinski pevski zbor na matični šoli. 

 

Prav tako lahko učenci izberejo obvezni izbirni predmet Ansambelska igra, kjer 

igrajo na glasbila iz Orffovega inštrumentarija ter tudi na svoja (lastna) glasbila. 

 

 

 

 

 

 


