
GLASBENA UMETNOST (GUM) 

 

SPLOŠNO O PREDMETU: 

Učiteljica: Smiljana Steinbacher 

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

Tedensko število ur: 1 

Pri pouku glasbene umetnosti se ob pridobivanju informativnih znanj prepletajo še izvajanje, 

ustvarjanje in poslušanje glasbe. 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA: 

• spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi (poslušanje, izvajanje, 

ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev, 

• vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe, 

• sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

• oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, 

• razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi 

izvajajo, 

• poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega jezika, 

• razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe, 

• spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, 

• vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja zvočne 

onesnaženosti, 

• razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela, 

• razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku, 

• gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav, 

• povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi predmetnimi področji, 

• usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in zunajšolskem udejstvovanju, 

• ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega razvoja, 

• razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije, 

• spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo in duha 

(glasbena terapija), 



• razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost 

otrok. 

 

UČNI PRIPOMOČKI UČENCEV: 

Učenci bodo pri pouku uporabljali naslednje učbenike: 

 

A.Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik + dodatek za prenovljen UN, založba 
ROKUS-KLETT, EAN:9789612716172 Glasbena umetnost 

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

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

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

 

Učenci so dolžni redno prinašati potrebščine: učbenik, zvezek in peresnico. Učni pripomočki so 

označeni z imenom in oddelkom učenca. Učbeniki so oviti. 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA: 

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka pri motiviranju učencev za novo snov, med obravnavami 

nove učne snovi in med utrjevanjem. Pred pisnim ocenjevanjem je napovedano preverjanje znanja. 

 

OCENJEVANJE ZNANJA: 

- Pisno 

- Ustno 

- Predstavitev skladatelja ali glasbenika po učiteljevem izboru 

 

DOMAČE NALOGE 

Domače naloge so obvezne. Če učenec izostane od pouka, je dolžan sam poskrbeti za prepis snovi. 

Prav tako mora opraviti vse naloge, ki so jih pri pouku morali opraviti njegovi sošolci. 

 

INTERESNE  DEJAVNOSTI: 

Učenci od 1. do 5. razreda imajo možnost obiskovati otroški pevski zbor na matični šoli in na 

podružnici v Portorožu. 



Učenci od 6. razreda (po presoji učitelja tudi 5. razreda) do 9. razreda, ki opravijo avdicijo, kjer se 

preverja razvitost glasbenega posluha, pa se lahko vključijo v mladinski pevski zbor. 

Prav tako se lahko učenci vključijo v orffovo skupino oziroma ritmično sekcijo. 


