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KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI 

OD 6. DO 9. RAZREDA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Kriteriji za pisno ocenjevanje znanja: 

Nezadostno (1) Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5) 

0-49% 50-64% 65-79% 80-89% 90-100% 

 

Kriteriji za ustno ocenjevanje znanja: 

 Odlično (5) Prav dobro (4) Dobro (3) Zadostno (2) Nezadostno 
(1) 

POSLUŠANJE Zbrano in 
doživljajsko 
posluša, 
analizira in 
prepoznava 
glasbene 
primere, zna 
kritično 
presojati. 
Samostojno 
vrednoti 
zvočne 
primere. 

Zbrano 
posluša, 
analizira, 
prepoznava in 
ob spodbudi 
vrednoti 
glasbene 
primere. 

Posluša, delno 
analizira in 
prepoznava 
glasbene 
primere ter jih 
pomanjkljivo 
vrednoti. 

Nezbrano 
posluša, 
analiziranje in 
prepoznavanje 
glasbenih 
primerov je 
slabo, 
potrebuje 
dodatno 
razlago. Ne 
zmore 
vrednotenja. 

Ne posluša (ni 
zmožen 
analitičnega 
poslušanja). 

IZVAJANJE  Natančno,  
aktivno, in 
estetsko zapoje 
– zaigra 
samostojno in 
v skupini. 
Upošteva 
dinamične in 
agogične 
označbe 

Estetsko zapoje 
– zaigra 
samostojno in 
v skupini, 
upošteva 
večino 
dinamičnih in 
agogičnih 
označb. 

Zapoje – zaigra 
samostojno in 
v skupini, 
agogične in 
dinamične 
označbe 
upošteva 
delno.  
(aktiven je v 
skupini ). 

Poje in igra v 
skromnem 
obsegu, ne 
upošteva 
dinamike in 
agogike. 

Ne poje, ne 
igra - ne 
sodeluje. 

USTVARJANJE Samostojno in 
doživeto 
poustvarja, 
pozna in 
upošteva 
interpretacijo, 
sam ustvarja 
ritmične in 
melodične  
spremljave, 

Doživeto 
poustvarja, 
upošteva 
skoraj vso 
interpretacijo, 
ustvarja lažje 
ritmične in 
melodične 
spremljave, 
glasbene 

Poustvarja le 
delno, 
interpretacija 
je skromna, 
nima zamisli za 
ustvarjanje 
spremljav- 
potrebuje 
pomoč in 

Poustvarja 
skromno, 
interpretacije 
ni, ob glasbi se 
izraža le v eni 
obliki, 
potrebuje 
pomoč učitelja. 

Ne poustvarja, 
se ne izraža ob 
glasbi 
 
(zavrača 
vzpodbudo) 
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glasbene 
vsebine izraža 
besedno, 
likovno in 
gibno-plesno. 

vsebine izraža 
besedno, 
likovno in 
gibalno-plesno. 

vzpodbudo 
učitelja. 

GLASBENI 
JEZIK  

Zelo dobro 
pozna lastnosti 
in značilnosti 
človeškega 
glasu, 
instrumentov 
in sestavov.  
Samostojno in 
podrobno 
analizira notni 
zapis  pesmi.  
Pozna in 
razume 
glasbene 
oblike.  
 
Pridobljeno 
znanje zna 
uporabljati in 
povezovati.  

Pozna lastnosti 
in značilnosti 
človeškega 
glasu, 
instrumentov 
in sestavov.  
Samostojno 
analizira notni 
zapis pesmi.  
Pozna in 
razume 
glasbene 
oblike.  
 
Pridobljeno 
znanje zna 
uporabljati in 
povezovati. 

Delno pozna  
značilnosti 
človeškega 
glasu, 
instrumentov 
in sestavov.  
Delno analizira 
notni zapis 
pesmi.  
Delno pozna in 
razume 
glasbene 
oblike.  
Pridobljeno 
znanje 
uporablja s 
pomočjo 
učitelja. 
 
 

Pozna manjši 
del značilnosti 
človeškega 
glasu, 
instrumentov in 
sestavov.  
Analizira notni 
zapis pesmi s 
pomočjo 
učitelja.  
Delno pozna 
glasbene 
oblike.  
Potrebuje 
dodatno 
razlago. 

Ne pozna 
značilnosti 
človeškega 
glasu, 
instrumentov 
in sestavov. 
 
Ne opravi 
analize 
notnega 
zapisa pesmi.  
 
Ne pozna in ne 
razume 
glasbenih 
oblik. 
 

 
Znanje se ocenjuje najmanj: 
- 1x pisno in 2x ustno ali drugi načini ocenjevanja 
 

Kriteriji ocenjevanja za PowerPoint predstavitev: 

 Odlično (5) Prav dobro (4) Dobro (3) Zadostno (2) Nezadostno 
(1) 

VSEBINA Vsebina je 
dovolj obsežna, 
zanimiva in 
natančno 
predstavljena. 

Podani so 
pomembni 
podatki o 
izbrani družini 
glasbil in 
posameznih 
glasbilih v tej 
družini. 

Vsebina je 
obsežna, 
zanimiva in 
natančno 
predstavljena; 
 
Podani so 
podatki o 
izbrani družini 
glasbil in 
posameznih 
glasbilih v tej 
družini. 

Vsebina ni 
dovolj obsežna, 
zanimiva in je 
površno 
predstavljena. 

Podani so le 
nekateri 
podatki o 
izbrani družini 
glasbil in 
posameznih 
glasbilih v tej 
družini. 

Vsebina ni 
dovolj obsežna 
in je površno 
predstavljena. 

Podani so zelo 
skromni 
podatki o 
izbrani družini 
glasbil in 
posameznih 
glasbilih v tej 
družini. 
 

Učenec ne 
izdela 
predstavitve 

UPORABA 
PRIPOMOČKOV 

Za predstavitev 
teme uporabi 
predstavitev v 
PowerPointu (če 

Za predstavitev 
teme uporabi 
predstavitev v 
PowerPointu 

Za predstavitev 
teme 
je  pripravil 

Za predstavitev 
teme ni 
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kdo nima 
možnosti pa 
plakat ali 
zvezek). 

Pripomoček je 
izdelan estetsko, 
smiselno in 
pregledno. 

Slikovni material 
in vsebina sta 
ustrezno, izvirno 
in nazorno 
predstavljena. 

(če kdo nima 
možnosti pa 
plakat ali 
zvezek). 

Pripomoček je 
izdelan dokaj 
estetsko, 
smiselno in 
pregledno. 

Slikovni 
material in 
vsebina sta 
ustrezno 
predstavljena. 

skromne 
pripomočke. 

pripravil 
pripomočkov. 

 

SLUŠNI 
PRIMERI Z 
ANALITIČNIMI 
SLUŠNIMI 
VPRAŠANJI 

Učenec 
predstavi vsaj 
en ustrezen 
slušni primer in 
zanj zapiše vsaj 
3 smiselna 
poslušalska 
vprašanja. 

Učenec ima 
slušni primer, 
poslušalska 
vprašanja pa so 
neumestno 
zastavljena ali 
jih ni dovolj. 

Učenec pri 
slušnem 
primeru ne 
zastavi 
poslušalskega 
vprašanja. 
 

Učenec nima 
slušnega 
primera. 

VIRI Učenec 
natančno 
posreduje 
najmanj pet 
virov, ki jih je 
uporabil. (Pri 
spletnih virih 
navede datum 
iskanja.) 

Učenec 
posreduje vire, 
ki jih je 
uporabil. 

 

Učenec 
površno 
posreduje vire, 
ki jih je 
uporabil. 

Učenec ne 
posreduje 
virov, ki jih je 
uporabil. 

PREDSTAVITEV 
IZDELKA 

 

Učenec govori 
prosto, njegova 
interpretacija je 
jasna in 
natančna, 
smiselno reagira 
na odzive 
poslušalcev. 

Učenec ne 
govori prosto, 
njegova 
interpretacija 
je jasna in 
natančna, 
delno reagira 
na odzive 
poslušalcev. 

Učenec ne 
govori prosto, 
njegova 
interpretacija 
ni jasna in 
natančna, 
komaj reagira 
na odzive 
poslušalcev. 

Učenec ne 
govori prosto, 
njegova 
interpretacija 
je površna, na 
odzive 
poslušalcev ne 
reagira. 

 

ZNANJE Po 
predstavljenem 
referatu zna 
odgovoriti na 
zastavljena 
vprašanja 
učitelja glede 
vsebine. 

Po 
predstavljenem 
referatu zna 
odgovoriti na 
nekatera 
zastavljena 
vprašanja 
učitelja glede 
vsebine. 

Po 
predstavljenem 
referatu zna 
površno 
odgovoriti na 
nekatera 
zastavljena 
vprašanja 

Po 
predstavljenem 
referatu ne zna 
odgovoriti na 
zastavljena 
vprašanja 
učitelja glede 
vsebine. 
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učitelja glede 
vsebine. 
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