
STROKOVNI MODUL USTVARJALNO IZRAŽANJE združujejo štirje deli: 

 

 likovno ustvarjanje LIO 

 plesno ustvarjanje PIO 

 glasbeno ustvarjanje GIO 

 inštrument-klavir 
 

Ocena pri strokovnem modulu USTVARJALNO IZRAŽANJE je sestavljena iz 
povprečne ocene seštevka iz vseh štirih delov. 
 
 
 
 

KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI 
STROKOVNEM MODULU USTVARJALNO IZRAŽANJE - LIO 
 
Praktični del pouka – ocenjujejo se izdelki 
KRITERIJI OCENJEVANJA GLEDE NA URESNIČEVANJE CILJEV: 

- ustvarjalnost in inovativnost 
- likovna predstavljivost 
- likovna prepričljivost (likovna skladnost) 
- skladnost izdelka z likovno nalogo (sposobnost realizacije samostojne likovne 

naloge) 
- skladnost motiva, tehnike in likovnega problema 
- čustvena doživetost 
- tehnične oz. psihomotorične sposobnosti (natančnost, kar se tiče odnosov do 

materialov in orodij) 
- marljivost oz. prizadevnost 
- samostojnost pri delu 
- sposobnost vrednotenja lastnega izdelka in izdelkov sošolcev 

 
Izdelki se ocenjujejo od 1 – 5  
1 – dijak ni naredil izdelka, kljub temu, da je bil pri pouku prisoten 
2 – dijak nesamostojno, komajda zadostno uresniči zgoraj zastavljene cilje 
3 – dijak solidno, a ne najbolj prepričljivo in neskladno uresničuje cilje 
4 – dijak prav dobro, prizadevno in ustvarjalno uresničuje cilje, je samostojen  
pri delu, z občutkom za likovno kvaliteto 
5 – dijak zelo ustvarjalno in inovativno uresničuje zastavljene cilje in zna svoje   
postopke zelo dobro tudi argumentirati. Dosega odlične rezultate, kar se tiče 
prepričljivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teoretični del pouka 
 
KRITERIJI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA ZNANJA 
     -    sodelovanje 

- prepoznavanje tem 
- uporaba znanja 
- analiza 
- sinteza 
- vrednotenje 

Znanje se ocenjuje  ustno, lahko tudi pisno (predvsem, ko se ocenjujejo in preverjajo 
širši tematski sklopi). 
 
Ustno ocenjevanje znanja: 
1 – dijak ne izkaže zadostnega znanja 
2 – dijak delno prepozna obravnavane teme in jih ne zna povezati s slikovnim 
gradivom 
3 – dijak prepozna obravnavane teme in zna delno uporabiti svoje znanje na 
slikovnih primerih, delno likovno analizira in zna delno vcelotiti obravnavane teme 
(primerjava). Vrednotenje ni prepričljivo. 
4 – dijak zna uporabiti svoje znanje, ki pa ni povsem celovito in pregledno, na 
slikovnih primerih. Sposoben je odgovoriti na analitična in sintetična vprašanja, delno 
je sposoben vrednotenja. 
5 – dijak odlično prepozna obravnavane teme ob slikovnem gradivu, odlično 
povezuje različne teme, sposoben je likovne analize, vrednotenja in vrednotenja 
obravnavanih tem. 
 
Pisno ocenjevanje znanja: 
0% - 50%    - 1  
51% - 60%  - 2 
61% - 74%  - 3 
74% - 87%  - 4 
87% - 100% - 5 
 
Ocenjujejo se tudi seminarske naloge, referati in drugi pisni izdelki (npr. delovni listi) 
in pisno – slikovni izdelki (npr. plakati). Kriteriji za ocenjevanje le teh so: samostojnost 
pri delu in razmišljanju, sposobnost povezovanja in osmišljanja različnih informacij, 
uporaba različnih pisnih in slikovnih virov, estetska senzibilnost. 
 
Pri pouku strokovnega modula USTVARJALNO IZRAŽANJE (LIO) pridobi dijak v eni 
konferenci vsaj eno oceno iz teorije in eno do dve oceni iz prakse (likovni izdelek). 
 
Dijak ni dosegel minimalnega standarda, če je eno področje ocenjeno negativno, če 
posameznih nezadostnih ni popravil, če ima eno nezadostno oceno, če ni realiziral 
vsaj 80% likovnih nalog. 
 
 
 
 
 
 



MINIMALNI STANDARDI 
USTVARJALNO IZRAŽANJE (LIO) 
 
1.sklop:  UMETNOSTNA ZGODOVINA in LIKOVNA TEORIJA 
2.,3.,4. LETNIK PV 
 
- dijak prepozna učne vsebine 
- dijak zna povezovati znanja v smiselno celoto 
- dijak izkaže samostojnost razmišljanja 
- dijak zna uporabiti znanje na konkretnih primerih 
- dijak zadovoljivo pozna in razlikuje umetnostne sloge in najpomembnejše  
  umetnike 
- dijak zadovoljivo vrednoti najpomembnejša umetniška dela 
- dijak zadovoljivo pozna teoretične osnove umetnostne zgodovine in likovne  
   teorije 
 
2.sklop: LIKOVNO SNOVANJE , LIKOVNO IZRAŽANJE 
2.,3.,4. LETNIK PV 
 
- dijak zadovoljivo usvoji likovne tehnike 
- dijak zadovoljivo razume in doživlja likovne naloge 
- dijak zadovoljivo uporabi likovno teoretično znanje v likovnem prakticiranju 
- dijak zadovoljivo usvoji estetsko kompetenco 
- dijak realizira vsaj 80%  likovnih nalog 
- zadovoljivo vrednoti lastna likovna dela in likovna dela sošolcev 
 
3. sklop: METODIKA LIKOVNE VZGOJE V VRTCU 
3. IN 4. LETNIK PV 
 
- dijak prepozna učne vsebine 
- dijak zna povezovati znanja v smiselno celoto 
- dijak zna uporabiti znanje na konkretnih primerih 
- dijak se teoretično zadovoljivo usposobi za delo v vrtcu pri vzgojni dejavnosti   
  s področja Umetnosti – likovna vzgoja  
 
 
Potek popravnih, predmetnih in dopolnilnih izpitov 
 

 
1. LETNIK 

POPRAVNI IZPIT 
V primeru, da dijak tekom šolskega leta ne dosega minimalnih standardov 
znanja, ob koncu šolskega leta, mora opravljati popravni izpit. 

 
 

Ustvarjalno izražanje temelji na likovnem ustvarjanju, pri katerem dijaki 
pridobivajo izkušnje z različnimi likovnimi tehnikami in likovnimi motivi. 
 
 
 



POTEK POPRAVNEGA IZPITA 
 
USI – Dijak mora pri ustvarjalnem izražanju prav tako oddati pet likovnih 
izdelkov. Ustni zagovor ni potreben. 
 
POTEK PREDMETNEGA IZPITA 
 
USI - Dijak pridobiva oceno samo iz področja, pri katerem je bil neuspešen oz. 
ni pravočasno oddal vnaprej dogovorjenih likovnih nalog. 
 
DOPOLNILNI IZPIT 
 
USI- Dijak pripravi likovni izdelek po predhodnem dogovoru s profesorjem. 
 
 

2. LETNIK 

POPRAVNI IZPIT 
 
V primeru, da dijak tekom šolskega leta ne dosega minimalnih standardov 
znanja, ob koncu šolskega leta, mora opravljati popravni izpit. 
Ustvarjalno izražanje temelji na likovnem ustvarjanju, pri katerem dijaki 
pridobivajo izkušnje z različnimi likovnimi tehnikami in likovnimi motivi. 
 
POTEK POPRAVNEGA IZPITA 
 
USI – Dijak mora pri ustvarjalnem izražanju prav tako oddati pet likovnih 
izdelkov. Ustni zagovor ni potreben. 
 
POTEK PREDMETNEGA IZPITA 
 
USI- Dijak pridobiva oceno samo iz področja, pri katerem je bil neuspešen oz. 
ni pravočasno oddal vnaprej dogovorjenih likovnih nalog. 
 
DOPOLNILNI IZPIT 
 
USI- Dijak pripravi likovni izdelek po predhodnem dogovoru s profesorjem. 
 
 

3. LETNIK 

POPRAVNI IZPIT 
 
V primeru, da dijak tekom šolskega leta ne dosega minimalnih standardov 
znanja, ob koncu šolskega leta, mora opravljati popravni izpit. 
USI 
Ustvarjalno izražanje temelji na likovnem ustvarjanju, pri katerem dijaki 
pridobivajo izkušnje z različnimi likovnimi tehnikami in likovnimi motivi. 
 
POTEK POPRAVNEGA IZPITA 
 
USI – Dijak mora pri ustvarjalnem izražanju prav tako oddati štiri likovne 



izdelke. Ustni zagovor ni potreben. 
 
POTEK PREDMETNEGA IZPITA 
USI- Dijak pridobiva oceno samo iz področja, pri katerem je bil neuspešen oz. 
ni pravočasno oddal vnaprej dogovorjenih likovnih nalog. 
 
DOPOLNILNI IZPIT 
USI- Dijak pripravi likovni izdelek po predhodnem dogovoru s profesorjem. 
 

4. LETNIK 

POPRAVNI IZPIT 
 
V primeru, da dijak tekom šolskega leta ne dosega minimalnih standardov 
znanja, ob koncu šolskega leta, mora opravljati popravni izpit. 
USI 
Ustvarjalno izražanje temelji na likovnem ustvarjanju, pri katerem dijaki 
pridobivajo izkušnje z različnimi likovnimi tehnikami in likovnimi motivi. 
 
POTEK POPRAVNEGA IZPITA 
USI – Dijak mora pri ustvarjalnem izražanju oddati štiri likovne izdelke. Likovne 
izdelke zagovarja na podlagi likovno-teoretskih osnovah. 
 
POTEK PREDMETNEGA IZPITA 
USI- Dijak pridobiva oceno samo iz področja, pri katerem je bil neuspešen oz. 
ni pravočasno oddal vnaprej dogovorjenih likovnih nalog. 
 
DOPOLNILNI IZPIT 
USI- Dijak pripravi likovni izdelek po predhodnem dogovoru s profesorjem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI STROKOVNEM 
MODULU USTVARJALNO IZRAŽANJE – PIO 
 

 

Ocenjevanje pri strokovnem modulu - PIO je praktično in ustno. Ocenjuje se znanje, 

razumevanje in povezovanje gibalnih elementov v celoto. Pri predmetu se ocenjuje 

najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju, dijak/inja pa ima lahko največ štiri ocene. 

Pri zaključevanju ocen se upoštevajo vse ocene. Če dijaka/inje ni mogoče oceniti 

(odsotnost, izogibanje, odklanjanje ocenjevanja), ali negativnih ocen ni popravil/a, je 

dijak/inja ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen/a z negativno oceno. 

 

 

1. letnik 

OPISNIKI – gibalni motivi 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja predstavi 

teoretično in praktično 

vse gibalne motive. 

Poveže vse gibalne 

motive v celoto 

samostojno in brez 

napak.   

Dijak/inja predstavi 

teoretično in praktično 

gibalne motive. 

Poveže del gibalnih 

motivov v celoto z 

manjšimi napakami. 

Dijak/inja predstavi 

teoretično in 

praktično lege in 

sede. Poveže te 

gibalne motive v 

celoto. 

Dijak/inja pozna 

gibalne motive, 

jih našteje, 

vendar jih ne 

zna povezati.   

Dijak/inja ne 

opravi minimalnih 

zahtev, ne pozna 

gibalnih motivov. 

 

OPISNIKI - rajalne igre, popularne plesne zvrsti, otroški plesi 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja zapleše 

vse plese 

samostojno, brez 

napak. Gibanje je 

usklajeno z glasbo.   

Dijak/inja zapleše 

plese samostojno, z 

manjšimi napakami. 

Gibanje je delno 

usklajeno z glasbo.  

Dijak/inja zapleše 2 

plesa samostojno, a 

z večjimi napakami. 

Gibanje ni usklajeno 

z glasbo.  

Dijak/inja zapleše 

ples z večjimi 

napakami na 

mestu in brez 

glasbene 

spremljave.   

Dijak/inja ne opravi 

minimalnih zahtev 

– nobenega plesa 

ne zna predstaviti 

in zaplesati. 

 

 

 

 

 



2. letnik 

OPISNIKI – osnovna plesna tehnika 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja predstavi 

teoretično in praktično 

vse korake osnovne 

plesne tehnike. Poveže 

vse korake v celoto 

samostojno in brez 

napak.   

Dijak/inja predstavi 

teoretično in 

praktično večino 

korakov. Poveže del 

korakov v celoto z 

manjšimi napakami. 

Dijak/inja predstavi 

teoretično in 

praktično 

drobljenja ter 

tipajoča koraka. 

Poveže te korake v 

celoto. 

Dijak/inja pozna 

korake, jih našteje,  

demonstrira 

drobljenja, vendar 

jih ne zna povezati.   

Dijak/inja ne 

opravi minimalnih 

zahtev, ne pozna 

korakov osnovne 

plesne tehnike. 

 

OPISNIKI - otroški plesi 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja zapleše 

vse plese 

samostojno, brez 

napak. Gibanje je 

usklajeno z glasbo.   

Dijak/inja zapleše 

plese samostojno, z 

manjšimi napakami. 

Gibanje je delno 

usklajeno z glasbo.  

Dijak/inja zapleše 2 

plesa samostojno, 

vendar z večjimi 

napakami. Gibanje ni 

usklajeno z glasbo.  

Dijak/inja zapleše 

ples z večjimi 

napakami na 

mestu in brez 

glasbene 

spremljave.   

Dijak/inja ne opravi 

minimalnih zahtev 

– nobenega plesa 

ne zna predstaviti 

in zaplesati. 

 

 

 

3. letnik 

OPISNIKI – pravljica 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja sodeluje pri 

pisanju scenarija za 

pravljico, pripravi 

kostume, sceno ter 

odigra eno vlogo v 

pravljici.   

Dijak/inja sodeluje 

pri pisanju scenarija 

za pravljico ter 

odigra eno vlogo v 

pravljici.  

Dijak/inja sodeluje 

pri pisanju scenarija 

za pravljico ter 

pomaga pri izdelavi 

scene. 

Dijak/inja 

sodeluje le pri 

izdelavi scene.   

Dijak/inja ne opravi 

minimalnih zahtev, 

se ne vključuje v 

nastajanje pravljice. 

 



OPISNIKI – plesi in napovedovanje gibanja 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja prepozna 

plese, pozna potek 

gibanja plesov, 

napoveduje potek 

gibanja samostojno, 

brez napak. 

Napovedovanje - 

štetje je usklajeno z 

glasbo.   

Dijak/inja prepozna 

plese, pozna potek 

gibanja plesov, 

napoveduje potek 

gibanja s pomočjo, z 

manjšimi napakami. 

Napovedovanje - 

štetje je delno 

usklajeno z glasbo. 

Dijak/inja ne 

prepozna plesa, 

vendar pozna potek 

gibanja plesov, potek 

gibanja napoveduje z 

večjimi napakami. 

Napovedovanje - 

štetje ni usklajeno z 

glasbo. 

Dijak/inja ne 

prepozna plesa in 

pozna potek gibanja 

plesov kače in 

lokomotiva, potek 

gibanja napoveduje z 

večjimi napakami. 

Napovedovanje - 

štetje ni usklajeno z 

glasbo. 

Dijak/inja ne 

opravi 

minimalnih 

zahtev – 

nobenega 

plesa ne 

prepozna in 

ne zna šteti ob 

glasbi. 

 

OPISNIKI – skupinski ples 

5 4 3 2 1 

Dijaki/inje zaplešejo 

ples samostojno, 

brez napak. 

Gibanje je 

usklajeno z glasbo.   

Dijaki/inje zaplešejo 

ples samostojno, z 

manjšimi napakami. 

Gibanje je delno 

usklajeno z glasbo.  

Dijaki/inje 

zaplešejo ples z 

večjimi 

napakami. 

Gibanje ni 

usklajeno z 

glasbo.  

Dijaki/inje 

zaplešejo ples z 

večjimi napakami 

na mestu in brez 

glasbene 

spremljave.   

Dijaki/inje ne opravijo 

minimalnih zahtev – 

nimajo sestavljenega 

plesa in ga ne znajo 

predstaviti in zaplesati. 

 

 

 

4. letnik 

OPISNIKI – rajalne igre in izštevanke 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja sestavi 

in predstavi 

potek rajalnih 

iger in izštevank 

brez napak. 

Dijak/inja sestavi 

in predstavi potek 

rajalnih iger in 

izštevank z 

manjšimi 

napakami.  

Dijak/inja sestavi in 

predstavi potek rajalnih 

iger in izštevank z večjimi 

napakami, pri predstavitvi 

ni samostojen/na.  

Dijak/inja sestavi 

potek rajalnih iger in 

izštevank, vendar ne 

zna predstaviti 

sestavljenih plesov.  

Dijak/inja ne 

opravi minimalnih 

zahtev – ne 

pripravi nobene 

rajalne igre. 

 



OPISNIKI – avtorski solo ples 

5 4 3 2 1 

Dijak/inja zapleše 

ples samostojno 

na besedilo, brez 

napak. Gibanje je 

usklajeno z 

glasbo.   

Dijak/inja zapleše 

ples samostojno, 

delno na besedilo, z 

manjšimi napakami. 

Gibanje je delno 

usklajeno z glasbo.  

Dijak/inja zapleše 

ples z večjimi 

napakami in ne v 

skladu z 

besedilom. 

Gibanje ni 

usklajeno z 

glasbo.  

Dijak/inja zapleše 

ples z večjimi 

napakami na mestu, 

neusklajeno z 

besedilom ali brez 

glasbene 

spremljave.   

Dijak/inja ne opravi 

minimalnih zahtev – 

nima sestavljenega 

plesa in ga ne zna 

predstaviti in 

zaplesati. 

 

OPRAVLJANJE IZPITOV 
 
Kandidat opravlja izpit praktično in ustno (odpleše ples in ga razloži). Njegovo 
znanje se oceni po zgoraj navedenih kriterijih. Izpit je časovno omejen na največ 45 
minut. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI 
STROKOVNEM MODULU  USTVARJALNO IZRAŽANJE  
- instrument klavir 

CILJI STROKOVNEGA MODULA: 

· Razvijati zanimanje za inštrument (klavir). 

· Seznaniti z osnovami tehnike igranja na klavir. 

· Ob igri na inštrumentu uporabljati, širiti in poglabljati glasbena spoznanja. 
Oblikovati glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature. 

· Glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljati in svoje doživljaje izraziti z ustrezno 
interpretacijo. 

· Igrati otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvariti preproste spremljave 
ter jih izvajati ob petju. 

· Igrati lažje skladbe za poslušanje. 
· Razvijati zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja 

in zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati. 
 
 

Posebnosti v izvedbi 

 Delitev dijakov v skupine 
Pouk inštrumenta (klavir) poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 11, 3 
ur letno na dijaka. 

 
 
 
 
 
KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA  
 
Dijak dobi oceno iz igranja lestvic, akordov, kadenc, etud in skladb na inštrument 
(klavir), petja ob sočasnem igranju spremljav (decima, seksta, ritmična in melodična 
variacija, ostinato, kadenčna osnova in spremljava, ter kombinacija različnih načinov) 
otroških in ljudskih pesmi, ki jih oblikuje pod vodstvom učitelja (od 1. do 4. letnika). V 
šolskem letu pridobi štiri ocene. 
 
 
 
Odl(5):dijak/inja odlično pozna in obvlada tehniko igranja na klavir, etude, skladbe, 
spremljave pesmi, lastne skladbe in jih doživeto interpretira, pri čemer pozna in 
upošteva vse  interpretacijske elemente in je pri izvajanju samostojen, ter kritičen.   
 
 



 
 
Pd(4): dijak/inja klavirsko tvarino dobro poznava in obvlada, ter jo samostojno izvaja. 
 
Db(3): dijak/inja klavirsko tvarino pozna, jo le deloma obvlada , interpretacije so 
smiselne, ne pa poglobljene. 
 
Zd(2): dijak/inja slabše obvlada klavirsko tvarino, tehnično in interpretacijsko slabše 
izvaja klavirsko tvarino, določeno z učnim načrtom. 
 
Nzd(1): dijakinja zelo slabo ali sploh ne obvlada tehnike, ter igranja skladb in petja in 
spremljav pesmi,  interpretacija je zelo  pomanjkljiva, nedoživeta ,sodelovanje in 
znanje je minimalno. 
 

Pri oblikovanju ocene upoštevamo tudi predelano snov. Kriteriji so zapisani v 
razpredelnici. 
 

Kriteriji ocenjevanja pri pouku klavirja – za 1. letnik predšolske vzgoje; šolsko leto 2014/15 

 Letnik zadostno (2)  dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

Lestvice 1. Dur. lest. z # posebej 
čez 1 oktavo vključno 
z A durom 

Dur. lest. posebej 
čez 1 okt. E, F IN B 
dur 

Dur. lest. Posebej  
Es  in AS posebej 
čez 1 okt. in skupaj 
C, G  

Dur. lest. z  skupaj 
čez 1 okt. vključno z 
E durom 

      
 1. Obrati D 5/3 lestvic  

posebej 
Obrati D 5/3 lest. 
posebej 

Obrati D 5/3 lest. 
posebej in  skupaj 

Obrati D 5/3 lest.  
skupaj 

      
Zač. za klavir  
(E. Kvartič) 

1. Do 30. vaje. Do 34. vaje. Do 38. vaje. Do 42. vaje. 

      
70 skladbic  1. 5 skladbic. 7 skladbic. 9 skladbic. 10 skladbic. 

za klavir      

(M. Nograšek) 1. / / / / 

      

 

*opomba: dijaki s predhodnim znanjem klavirja so izvzeti iz tega programa oz. načina ocenjevanja. 

Glede na njihovo že pridobljeno znanje klavirja, se izbere njim primeren program, upoštevajoč tudi 

morebitne želje dijaka oz. dijakinje. 

Dijak, ki je imel v prejšnjem šolskem letu oceno pri klavirju: dobro, prav dobro ali odlično; mora v 

naslednjem šolskem letu za minimalni standard predelati najmanj 7 vaj iz Začetnice , 3 skladbe in 

tri lestvice.!!! 

V vsaki konferenci dijak pridobi pri klavirju dve oceni. 

 

Sestavil aktiv glasbenih pedagogov Gimnazije Celje – Center.  

 
 
 
 



Kriteriji ocenjevanja pri pouku klavirja  za 2. letnik predšolska vzgoja po novem in 3. 4. letnik; 
šolsko leto 2014/15 

 Letnik zadostno (2)  dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

(do štirih 2. Dur. lest.z z višaji  
posamezno E, F, B, Es 
in As ter a, e in h mol  
čez 1 oktavo.   

Dur. lest. skupaj z 
viš. In nižaji ter  a 
mol. lest. posebej 
čez 1 okt.  

Skupaj dur  skupaj 
D, A, E, F, B, Es in AS 
ter a, e in h mol 
posebej 

Skupaj dur. F, B, Es 
in AS ter a, e, h, fis, 
cis, d, g, c, in f mol. 
lest. posamezno 

predznakov) 3. Dur. lest. z # posebej 
čez 2 oktavi. do 5. 
predznakov 

Dur. lest. z ь 
posebej čez 2 okt. 
do 5. predznakov 

Mol. lest. z # skupaj 
čez 2 okt. do 5. 
predznakov 

Mol. lest. z  ь skupaj 
čez 2 okt. do 5. 
predznakov 

 4. Dur. lest. z # s proti 
postopom čez 2 
oktavi. C; G; D;  

Dur. lest. z ь s proti 
post. čez 2 okt. 
F;B;ES, 

Mol. lest. z # 
kombinirano čez 2 
okt.a,e,h 

Mol. lest. z ь 
kombinirano čez 2 
okt.d,g,c 

      
Akordi 2. Obrati M 5/3 lestvic z 

#, posebej 
Obrati M 5/3 lest. z 
ь, posebej 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj 

 3. Obrati D 5/3 lestvic z 
#, skupaj čez 2 oktavi 

Obrati D 5/3 lest. z 
ь, skupaj čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj čez 2 okt. 
+ D7 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj čez 2 okt. + 
D7 

 4. Obrati D 5/3 lestvic z 
#, skupaj razloženo in 
sozvočno čez 2 oktavi. 

Obrati D 5/3 lest. z 
ь, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

      
Kadenca 2. / / / / 

D7 3. / / / / 

 4. Dur lestvice z # + D7. Dur lestvice z ь + 
D7. 

Mol (har.) lestvice z 
# + D7. 

Mol (har.) lestvice z 
ь + D7. 

Zač. za klavir  
(E. Kvartič) 

2. Do 46. vaje. Do 50. vaje. Do  54. vaje. Do 58. vaje. 

 3. Do 70. vaje. Do 75. vaje. Do 80. vaje. Do 85. vaje. 

+ Duvernoy 
 op. 176 

4. Do 81. vaje. Do 86. vaje. Do 95. vaje. 
 

Do 102.vaje 

      
za klavir 2. 7 skladbic. 10 skladbic. 13 skladbic. 15 skladbic. 

(M. Nograšek) 3. 7 skladbic. 10 skladbic. 13 skladbic. 15 skladbic. 

In po izboru 4. 2 skladbic. 3 skladbic.  4skladbic.  5 skladbic. 

      

po posluhu 2. / / / / 

s spremljavo 3. / / 2 4 

(po izboru prof.) 4. 2 skladba.  3skladbe. 4 skladbe. 5 skladbe. 

      

*opomba: dijaki s predhodnim znanjem klavirja so izvzeti iz tega programa oz. načina ocenjevanja. 

Glede na njihovo že pridobljeno znanje klavirja, se izbere njim primeren program, upoštevajoč tudi 

morebitne želje dijaka oz. dijakinje. 

Dijak, ki je imel v prejšnjem šolskem letu oceno pri klavirju: dobro, prav dobro ali odlično; mora v 

naslednjem šolskem letu za minimalni standard predelati najmanj 7 vaj iz Začetnice , 3 skladbe in 

tri lestvice.!!! 

E. Kvartič: Začetnica: 65, 76, 88, 89, 91, 99, in 100 se izpustijo. 

V vsaki konferenci dijak pridobi pri klavirju dve oceni 

 

 

 



 
 
OPRAVLJANJE IZPITOV 
 
Kandidat opravlja izpit praktično. Na klavir odigra del v naprej določene snovi. 
Njegovo znanje se oceni po zgoraj navedenih kriterijih. Izpit je časovno omejen na 
največ 30 minut. 
 

 
 

ŽANJE – GIO
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živetja in predstave. Samostojno 

je pristopil-a k procesu ustvarjanja. Ustvaril-a in uporabil-a je glasbeni zapis in ustvaril-a končni 

glasbeni dosežek. V petje/igranje na glasbila je smiselno vključil-a elemente interpretacije in jih 

upošteval-a.  Dijak-inja je pri delu izkazal-a osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo 

ter glasbeno izražanje/proces ustvarjanja glasbene pravljice. V učnem procesu je prevzel-a iniciativo, 

pokazal-a radovednost, interes, pripravljenost soočiti se z novimi izzivi in zavzetost. Sošolce je 

vzpodbujal-a k sodelovanju in se trudil-a ustvariti pozitivno delovno okolje. Pokazal-a je pozitiven 

odnos do glasbene pravljice in vseh, ki jo soustvarjajo.

čni dosežek. V petje/igranje na glasbila 

je vključil-a elemente interpretacije in jih večinoma upošteval-a. Dijak-inja je pri delu izkazal-a osebno 

angažiranost in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje. Sodeloval-a je v različnih oblikah 

glasbenega udejstvovanja in pokazal-a pozitiven odnos do glasbene pravljice. 

 

Db (3) 

Dijak-inja je glasbeno/ustvarjalno izrazil-a svoje zamisli. Sledil-a je procesu ustvarjanja. Pri 

izvajanju/poslušanju/ustvarjanju je uporabil-a glasbeni zapis. Dijak-inja je pri delu pokazal-a zanimanje 

in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje. Sodeloval-a je pri glasbenih dejavnostih in sprejel-a 

glasbeno pravljico. 

Zd (2) 

Dijak-inja se je glasbeno/ustvarjalno izrazil-a, vendar je bilo njegovo/njeno izražanje nejasno. Dijak-

inja je pevsko in/ali instrumentalno vsebino izvedel-a, (po)ustvarila skladno z individualnimi 

sposobnostmi ter spretnostmi. Dijak-inja je pri delu pokazal-a nekaj zanimanja za glasbene dejavnosti. 

Do glasbene pravljice je bil-a zadržan-a. 

Nzd (1) 

Dijak-inja ni dosegel-a nobenega izmed zgoraj navedenih opisov. 

 

č čnih taktovskih načinih. Dirigira 
ž

žav s koordinacijo leve in desne roke.
čen-a. 

čnih taktovskih načinih. Dirigira 
če ž

 koordinacijo leve in desne roke nima velikih težav.  



čnih taktovskih načinih. 
Dirigira dokaj tekoče, s precej nedoživeto interpretacijo. Pozna in delno upošteva znake za 
nakazovanje dinamike. Ima težave s koordinacijo leve in desne roke. Pri dirigiranju mu/ji primanjkuje 
samostojnosti.

čnih taktovskih načinih. Interpretaciji 
se skoraj ne posveča. Slabo pozna in upošteva znake za nakazovanje dinamike. Veliko ima težav s 
koordinacijo leve in desne roke. 

Dijak-inja ni dosegel-a nobenega izmed zgoraj navedenih opisov. 

 

č

č
č č

č  Teoretično znanje zelo dobro 
nadgrajuje s praktičnim. Njegov/njen izdelek (otroška pesem s partituro) je narejen v skladu z vsemi 
glasbenimi zakonitostmi. Zelo dobro pozna glasbene sposobnosti predšolskega otroka. Odlično pozna 
metode in oblike dela pri glasbeni vzgoji v vrtcu in jih tudi spretno uporablja. Pridobljeno znanje zna 
odlično povezati in uporabiti v konkretnih situacijah. 
 

 Teoretično znanje uspešno 
nadgrajuje s praktičnim. Njegov/njen izdelek (otroška pesem s partituro) je narejen v skladu z 
glasbenimi zakonitostmi. Dobro pozna glasbene sposobnosti predšolskega otroka. Pozna metode in 
oblike dela pri glasbeni vzgoji v vrtcu in jih uporablja. Pridobljeno znanje zna povezati in uporabiti v 
konkretnih situacijah. 
 

 Trudi se s povezovanjem teoretičnega in 
praktičnega znanja. Njegov/njen izdelek (otroška pesem s partituro) vsebuje napake. Pozna glasbene 
sposobnosti predšolskega otroka. Pozna metode in oblike dela pri glasbeni vzgoji v vrtcu in jih delno 
uporablja. Pridobljeno znanje slabo povezuje in uporablja v konkretnih situacijah. 
 

 Teoretično znanje težko 
nadgrajuje s praktičnim. V njegovem/njenem izdelku (otroški pesmi s partituro) je veliko napak. Slabo 
pozna glasbene sposobnosti predšolskega otroka. Slabo pozna metode in oblike dela pri glasbeni 
vzgoji v vrtcu in jih redko uporablja. Pridobljeno znanje slabo povezuje in ga ne uporablja v konkretnih 
situacijah. 



 

Dijak-inja ni dosegel-a nobenega izmed zgoraj navedenih opisov. 

) žanje. 

č

že znanje o 
metodah in oblikah dela pri glasbeni vzgoji v vrtcu. Ocenjen je v skladu z zgoraj zapisanimi kriteriji. 
Izpit traja največ 45 minut. 

Izpit iz strokovnega modula USTVARJALNO IZRAŽANJE se vedno 

opravlja v celoti in vsebuje štiri dele, ki pokrivajo področja 

posameznega dela strokovnega modula (LIO, PIO, GIO, instr. 

KLAVIR). Ocena se oblikuje na osnovi povprečne ocene seštevka 

vseh štirih delov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


