
OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA – ZADAR 
 

 

 

 

ELEMENTI PRAĆENJA I 
     KRITERIJI OCJENJIVANJA UČENIKA 

~NASTAVA NA DALJINU~ 
 
 

 

 

 

 

GLAZBENA KULTURA  

 
 

 

 

 

 

Tomislav Pehar, prof. glazbene kulture 

Maja Škara, mag. prim. edu. 



 ٭ GLAZBENA KULTURA٭
ČETVRTI RAZRED  
 
SUMATIVNO OCJENJIVANJE  

 
 
➢ AKTIVNOST 

 
ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR (3) 

- zadaća je uredna, pregledna, 
podcrtanih naslova, 
upotpunjena crtežom i 
predana u dogovorenom 
vremenu 

-pravilno primjenjuje znanje 
o notnom pismu (glazbena 
abeceda, solmizacija, 
ritamski slogovi, note i 
njihov zapis) 
-točno i uredno realizira 
slušni dio (određuje 
dinamiku, tempo, izvođače, 
ugođaj) 

- zadaća je uredna, 
uglavnom upotpunjena 
crtežom, nije predana u 
dogovorenom vremenu 
- uglavnom primjenjuje 
znanje o notnom zapisu 
(glazbena abeceda, 
solmizacija, ritamski slogovi, 
note i njihov zapis) 
-uglavnom analizira slušni 
dio (određuje dinamiku, 
tempo, izvođače, ugođaj) 

- zadaća je nepregledna, 
nedostaje ilustracija, 
predana nekoliko dana 
nakon roka  
- griješi u notnom zapisu 
(glazbena abeceda, 
solmizacija, ritamski slogovi, 
note i njihov zapis) 
- teže analizira slušni dio 
(tempo, dinamika, izvođači i 
ugođaj) 

 
 
 

➢ KOMPLEKSNIJI ZADATAK (izrada glazbala koje smo upoznali, izrada prezentacije o 
skladatelju i skladbi) 
 

  
ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR(3) 

- istražiti jedan instrument / 
skladatelja i skladbu 
- izraditi instrument/ izraditi 
prezentaciju 
   - rad je uredno izrađen/ 
napisan uz poštivanje 
pravopisne norme 
 - rad je predan u 
dogovorenom vremenu 
 
 
 

-istražiti jedan 
instrument/skladatelja i 
skladbu 
- rad je izrađen/ napisan uz 
manje pravopisne greške 
- rad nije predan u 
dogovorenom vremenu 
 

-rad površno napravljen/ 
napisan  
- rad predan nekoliko dana 
nakon roka  

 
 

 



PETI RAZRED 

ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR (3) 
-redovito prati nastavu, 
uvijek aktivno sudjeluje, 
zadatke rješava na vrijeme i 
izvrstan je primjer drugima 
-izvrsno se snalazi u 
digitalnom okruženju 
-aktivno sudjeluje u 
virtualnoj učionici glazbene 
kulture rješavanjem 
zadataka i komunikacijom s 
učiteljem  
-prati upute i razumije ih u 
potpunosti  

-redovito prati nastavu i 
sadržaje, povremeno 
aktivno sudjeluje, rješava 
zadatke i trudi se 

-uglavnom aktivno sudjeluje 
u virtualnoj učionici 
glazbene kulture 
rješavanjem zadataka i 
komunikacijom s učiteljem 

-prati upute i razumije ih 

-povremeno prati nastavu, 
potrebno je uložiti više 
truda i češće rješavati 
glazbene zadatke 
-nije uključen u rad virtualne 
učionice i ne sudjeluje u 
rješavanju zadataka 
-ne daje povratnu 
informaciju 
 

 

 

 

 

 

 

ŠESTI RAZRED  

ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR (3) 
-redovito prati nastavu, 
uvijek aktivno sudjeluje, 
zadatke rješava na vrijeme i 
izvrstan je primjer drugima 
-izvrsno se snalazi u 
digitalnom okruženju 
-aktivno sudjeluje u 
virtualnoj učionici glazbene 
kulture rješavanjem 
zadataka i komunikacijom s 
učiteljem  
-prati upute i razumije ih u 
potpunosti  

-redovito prati nastavu i 
sadržaje, povremeno 
aktivno sudjeluje, rješava 
zadatke i trudi se 

-uglavnom aktivno sudjeluje 
u virtualnoj učionici 
glazbene kulture 
rješavanjem zadataka i 
komunikacijom s učiteljem 

-prati upute i razumije ih 

-povremeno prati nastavu, 
potrebno je uložiti više 
truda i češće rješavati 
glazbene zadatke 
-nije uključen u rad virtualne 
učionice i ne sudjeluje u 
rješavanju zadataka 
-ne daje povratnu 
informaciju 
 

 

 

 



SEDMI RAZRED 

ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR (3) 
-redovito prati nastavu, 
uvijek aktivno sudjeluje, 
zadatke rješava na vrijeme i 
izvrstan je primjer drugima 
-izvrsno se snalazi u 
digitalnom okruženju 
-aktivno sudjeluje u 
virtualnoj učionici glazbene 
kulture rješavanjem 
zadataka i komunikacijom s 
učiteljem  
-prati upute i razumije ih u 
potpunosti  

-redovito prati nastavu i 
sadržaje, povremeno 
aktivno sudjeluje, rješava 
zadatke i trudi se 

-uglavnom aktivno sudjeluje 
u virtualnoj učionici 
glazbene kulture 
rješavanjem zadataka i 
komunikacijom s učiteljem 

-prati upute i razumije ih 

-povremeno prati nastavu, 
potrebno je uložiti više 
truda i češće rješavati 
glazbene zadatke 
-nije uključen u rad virtualne 
učionice i ne sudjeluje u 
rješavanju zadataka 
-ne daje povratnu 
informaciju 
 

 

 

 

 

 

 

OSMI RAZRED  

ODLIČAN (5) VRLO DOBAR (4) DOBAR (3) 
-redovito prati nastavu, 
uvijek aktivno sudjeluje, 
zadatke rješava na vrijeme i 
izvrstan je primjer drugima 
-izvrsno se snalazi u 
digitalnom okruženju 
-aktivno sudjeluje u 
virtualnoj učionici glazbene 
kulture rješavanjem 
zadataka i komunikacijom s 
učiteljem  
-prati upute i razumije ih u 
potpunosti  

-redovito prati nastavu i 
sadržaje, povremeno 
aktivno sudjeluje, rješava 
zadatke i trudi se 

-uglavnom aktivno sudjeluje 
u virtualnoj učionici 
glazbene kulture 
rješavanjem zadataka i 
komunikacijom s učiteljem 

-prati upute i razumije ih 

-povremeno prati nastavu, 
potrebno je uložiti više 
truda i češće rješavati 
glazbene zadatke 
-nije uključen u rad virtualne 
učionice i ne sudjeluje u 
rješavanju zadataka 
-ne daje povratnu 
informaciju 
 

 

 


