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1. Učni pripomočki, obvezni na vsaki uri
- Svinčnik in radirka 
- Notni zvezek 
- Učbenik Nauk o glasbi 1
- Mapa (z vložnimi mapicami), kamor bodo 

 
2. Preverjanje in ocenjevanje pri pouku N
- Ustno ocenjevanje in kontrolne naloge bodo potekale 
- Preverjanje znanja poteka sproti, vsako uro. Opomnila jih bom en teden prej, da 

ustno sprašujem določeno snov ali da p
- Sproti bom pregledovala delovne liste ter
- Sproti bom pregledovala tudi domače naloge, ki bodo dopolnjevale šolsko delo.
- 1. Ocenjevalna konferenca: 

pisno in dve ustni oceni.
- Pisno preverjanje snovi I. polletja:  

natančnem terminu predhodno seznanjeni)
- Pisno preverjanje snovi II. polletja:  

natančnem terminu predhodno seznanjeni)
 
 

3. Opravičila in izostanki od pouka:
Prosila bi, če me za vsak izostanek od pouka obvestite pisno ali napišete opravičilo na moj 
mail. 

 

4. Dejavnosti, ki dopolnjujejo pouk Nauka o glasbi
- V tem šolskem letu načrtujemo organizacijo treh tematsko različnih koncertov, ki 

bodo predstavljali razširitev učne snovi, navajali učence na upoštevanje koncertnega 
bontona in jih pripravljali na zbrano poslušanje glasbe. Učenci bodo razdeljeni v tri 
skupine: 
 

 učenci PGV in GLP: obisk koncerta Spoznavam glasbila 
 učenci NOG 1. - 4. razred: 

dalje) 
 učenci 5. in 6. r. NOG in vsi uče

 

, obvezni na vsaki uri: 

Učbenik Nauk o glasbi 1-6 (O. Ulokina, A. Urbančič, V. Repše)  
Mapa (z vložnimi mapicami), kamor bodo učenci shranjevali delovne liste

janje in ocenjevanje pri pouku Nauka o glasbi 
Ustno ocenjevanje in kontrolne naloge bodo potekale od oktobra naprej
Preverjanje znanja poteka sproti, vsako uro. Opomnila jih bom en teden prej, da 

sprašujem določeno snov ali da pišemo mini test. 
om pregledovala delovne liste ter si zapisovala delo in urejenost le teh.

Sproti bom pregledovala tudi domače naloge, ki bodo dopolnjevale šolsko delo.
1. Ocenjevalna konferenca: 31. januar 2020. Učenci morajo pridobiti najmanj eno
pisno in dve ustni oceni. 
Pisno preverjanje snovi I. polletja:  od 9. 12. 2019  do 16. 1. 2020 (učenci bodo o 
natančnem terminu predhodno seznanjeni) 
Pisno preverjanje snovi II. polletja:  od 11. 5. do 10. 6. 2020 (učenci bodo o 
natančnem terminu predhodno seznanjeni) 

Opravičila in izostanki od pouka: 
Prosila bi, če me za vsak izostanek od pouka obvestite pisno ali napišete opravičilo na moj 

Dejavnosti, ki dopolnjujejo pouk Nauka o glasbi 
letu načrtujemo organizacijo treh tematsko različnih koncertov, ki 

bodo predstavljali razširitev učne snovi, navajali učence na upoštevanje koncertnega 
bontona in jih pripravljali na zbrano poslušanje glasbe. Učenci bodo razdeljeni v tri 

obisk koncerta Spoznavam glasbila  
4. razred: obisk koncerta najboljših učencev GŠ Domžale (od 5. r. 

učenci 5. in 6. r. NOG in vsi učenci solfeggia: obisk koncerta izbranega orkestra 

delovne liste 

od oktobra naprej. 
Preverjanje znanja poteka sproti, vsako uro. Opomnila jih bom en teden prej, da 

si zapisovala delo in urejenost le teh. 
Sproti bom pregledovala tudi domače naloge, ki bodo dopolnjevale šolsko delo. 

. Učenci morajo pridobiti najmanj eno 

(učenci bodo o 

(učenci bodo o 

Prosila bi, če me za vsak izostanek od pouka obvestite pisno ali napišete opravičilo na moj 

letu načrtujemo organizacijo treh tematsko različnih koncertov, ki 
bodo predstavljali razširitev učne snovi, navajali učence na upoštevanje koncertnega 
bontona in jih pripravljali na zbrano poslušanje glasbe. Učenci bodo razdeljeni v tri 

obisk koncerta najboljših učencev GŠ Domžale (od 5. r. 

obisk koncerta izbranega orkestra  



Obisk koncerta bo za vse učence obvezen in bo nadomeščal pouk Nauka o glasbi. Datum 
bomo določili naknadno v dogovoru z vodstvom šole. 

- Predvidoma v zadnjem tednu novembra (27.-29. 11 2019) bomo učitelji NGL, 
solfeggia, GLP in PGV pripravili koncert učencev.  

- Organizirali bomo kulturni dan za učence OŠ Mengeš, ki bo 16. 4. 2020 v 
dopoldanskem času.  

- Udeležili se bomo tekmovanj iz glasbene teorije in solfeggia z učenci, ki bi bili 
zainteresirani.  
 

5. Govorilne ure in sodelovanje:  
- osebno: po predhodnem dogovoru 
- pisno: na mail naslov: neza.zgur@guest.arnes.si 


