
OPREDELITEV PREDMETA  

Predmet se poučuje v vseh letnikih, in sicer: v prvem 3 ure, v drugem, tretjem in četrtem letniku po 2 
uri na teden; skupni obseg 315 ur.  

Je eden od temeljnih predmetov tega modula.  

SPLOŠNI CILJI PREDMETA   

Dijaki:  

- odkrivajo, razvijajo in poglabljajo glasbene sposobnosti in splošne muzikalne predstave  - 
utrjujejo doseženo predznanje   

- razvijejo občutek za enakomerno pulziranje ter pomnjenje absolutnih in relativnih trajanj     
osnovnih ritmičnih vrednosti   

- obvladujejo taktiranje  (pulziranje) osnovnih, sestavljenih in mešanih taktovskih načinov   
- zavestno obvladujejo ritmično gibanje na različnih težavnostnih stopnjah,   
- razvijajo in poglabljajo sposobnost za aktivno branje ter izvajanje posameznih glasov v      štirih 

ključih: v violinskem g-ključu, v basovskem f-ključu, v altovskem c-ključu in tenorskem     c-
ključu   

- odkrivajo in razvijajo absolutno intonacijo v okviru diatonike z alteracijami ter atonalne     
melodike (intervalno)   

- zavestno spremljajo vertikalna in horizontalna gibanja v harmonskem in kontrapunktičnem     
glasbenem stavku   

- poglabljajo glasbeni spomin in logiko   
- razvijajo glasbeno estetsko oblikovanje   
- razvijajo in poglabljajo sposobnosti za hkratno spremljanje večglasnega stavka v vertikali in     

horizontali   
- analizirajo zvočne zglede upoštevaje na teoretične zakonitosti   
- razlikujejo posamezne glasove in inštrumente po barvi   
- zapisujejo  notno sliko po reprodukciji   
- dojemajo barvne sestave dveh, treh ali več inštrumentov v unisonu   
- usvajajo popolno slušno predstavo   
  
 LITERATURA  
- Literatura za dijaka in učitelja :   

T. Habe: Solfeggio II.  (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
  
STANDARD ZNANJ   
- Standard znanj je opredeljen z operativnimi cilji in vsebinami.  
  
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  
- Znanje se preverja pisno in ustno. Sprotno delo dijaka se ovrednoti s kreditnimi točkami, na   
podlagi določil   Gimnazije Koper.  
    

  
 
 



MERILA OCENJEVANJA  
 
Pisno ocenjevanje:  
  

Dvakrat v šolskem letu je dijak pisno ocenjen. Naloge so ovrednotene z različnim številom 
točk. Pisni test  zajema snov predelano iz učbenika za solfeggio v posameznem konferenčnem 
obdobju.  
  

Skupno število točk  
  
    88 % - 100 %  odlično (5)  
    76 % - 87 %  prav dobro (4)  
    64 % - 75 %  dobro  (3)  
    51 % - 63 %  zadostno (2)  
      0 % - 50 %  nezadostno (1)  

  
 
Ustno ocenjevanje:  
  

Dijak je ustno ocenjen vsaj dvakrat v šolskem letu (vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem 
obdobju). Ocena je pridobljena z oddajo zvočnih/video posnetkov izbranih vaj in  izvedbo 
določenih vaj v živo v razredu.  
 

  
odlično (5)    

  

dijak prikaže odlično obvladovanje snovi, ritmične vaje izvede 
natančno in z dobro pulzacijo. Parlato vaje izvede muzikalno s 
fraziranjem. Melodične vaje in intervalne vaje so izvedene 
intonančno čisto in z razumevanjem harmonskih postopov. 
Vaje s klavirjem izvede muzikalno, v tempu ter s pravim 
karakterjem in artikulacijo.  

prav dobro (4)  

  

dijak obvlada snov, ritmične vaje izvaja natančno. Parlato vaje 
izvede muzikalno. Melodične vaje in intervalne vaje so 
izvedene intonančno čisto z nekaj spodrsljaji. Vaje s klavirjem 
izvede muzikalno.  

dobro (3)  

  

dijak prikaže dobro obvladovanje snov, kaže pa nekatere 
pomanjkljivosti pri posameznih vajah. Ritmične vaje izvaja 
dobro, z nekaj spodrsljaji. Parlato vaje so izvaja nemuzikalno z 
nekaj spodrsljaji. Melodične vaje in intervalne vaje izvede 
dobro, na nekaterih mestih nenatančno s popravki. Vaje s 
klavirjem izvede dobro.  

zadostno (2)  

  

dijak delno obvlada snov, ima težave pri izvajanju ritmičnih vaj 
in pulzaciji, parlato vaje izvede z napakami v notah in ritmično 
nedosledno, melodične in intervalne vaje izvede z napakami 
in slabo intonacijo, Vaje s klavirjem izvede z intonačnimi 
spodrsljaji in nemuzikalno.  



nezadostno (1)  dijak ne razume snovi, ritmične vaje so izvedene z napakami 
in brez pulza, slabo bere in prepoznava note pri parlato vajah, 
izvede jih z napakami in nemuzikalno brez pulza, melodične in 
intervalne vaje izvede intonančno slabo z veliko napakami. 
Vaje s klavirjem izvede slabo, intonančno in ritmično 
neusklajeno s klavirjem.  

  


