
9. razred: predstavitve PowerPoint 

V tabeli so podane teme za predstavitve. Nekateri učenci ste si v četrtek, 12. 3. 2020, teme že izbrali v 

šoli, manjkajočim učencem sem sama dodelila teme. Zapisane imate tudi pragove in kriterije 

ocenjevanja. Literaturo najdete na spletnih straneh, največ pa na iučbenik glasba 9, ter jo tudi 

navedete. Rok oddaje predstavitve je 27. 3. 2020 na moj Gmail: katja.vunderl@gmail.com. Za 

kakršnokoli nejasnost se lahko obrnete na mene in me vprašate preko gmaila. 

Primer teme za Popularna glasba: 

Kaj je popularna glasba, njene zvrsti in podzvrsti, značilnosti pop glasbe, kratek sestavek o skupini ali 

posameznem pevcu, ki ga poslušaš, v katero zvrst popularne glasbe spada (npr. R&B, regaea,…) in 

kratek opis te zvrsti, njegovi dosežki, slušni primeri, slikovno gradivo, vprašanja za učence ali pa 

pripravite učne liste. 

 

 

Učenci  Teme  Datum  

Budja Shania Popularna glasba - zvrsti  

Dokl Sara Opereta   

Lara Gregorec Pop glasba (60', 70')  

Tilen Kumer RAP na tujem  

Filip Lašič Elektronska glasba  

Luka Marinič Narodno zabavna glasba sveta  

Tadej Markovič Elektronska glasba  

Sebastjan Meznarič Rock   

Matej Močnik Opereta Fantom iz opere  

Žiga Pokrivač Jazz po svetu  

Žan Pušenjak HIP HOP, DJ-ING, MC-ING  

Julija Quiteza Pop glasba (80', 90')  

Žiga Torič Narodno zabavna glasba po Sloveniji  

Lan Tratnik Filmska glasba  

Blaž Trdič Muzikal  

Nejc Vunderl Jazz po Sloveniji  

mailto:katja.vunderl@gmail.com


Pragovi ocenjevanja: zd (2): 10, 11, 12 t,   db (3): 13, 14, 15 t,   pdb (4): 16, 17, 18 t,   odl (5): 19, 20, 21 t 

Ime in priimek:______________________________________________  Razred: ________ Predmet:  GUM 

Naslov predstavitve: ________________________________                 Točke: ___________ Ocena: __________  

KRITERIJ 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

Oblika 

Pisni izdelek vsebuje 

pravilno naslovnico, slikovni 

material. 

Pisni izdelek je izdelan nepopolno.  

Črke so slabo vidne. 

Izdelek ima neustrezno obliko. 

Slikovni material ni primeren. 

 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

Viri 
Navedeni so vsi uporabljeni 

viri in literatura. 

Literatura in viri so navedena 

pomanjkljivo. 

Literatura ni navedena. 

 6 TOČK 4 TOČKE 2  TOČKI 

Predstavitev 

Samostojno, nazorno in 

pravilno pripoveduje, lahko 

se opira na miselni vzorec. 

Pri predstavitvi si pomaga z 

zapiski. 

Njegovo pripovedovanje je slabše 

razumljivo.  

Pri predstavitvi učenec/ka 

bere.  

 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

Vsebina Vsebina je ustrezna. Vsebina je delno ustrezna. Vsebina je neustrezna. 

 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

Povzetek 
snovi 

Učenec povzame bistvo 

snovi in pripravi povzetek za 

sošolce (DL, vprašanja, kviz, 

križanka, miselni vzorec). 

Učenec delno povzame bistvo 

snovi. 

Učenec nepopolno povzame 

bistvo snovi. 

 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

Odgovarjanje 
na vprašanja 

Suvereno odgovarja na 

zastavljena vprašanja v zvezi 

z vsebino. 

Učenec/ ka delno odgovarja na 

zastavljena vprašanja. 

Učenec/ ka ne odgovarja na 

vprašanja. 

 

 


