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                                                              NASTAVNI PREDMET:  GLAZBENA KULTURA 

                                                                            KRITERIJ VREDNOVANJA 

Domene 

 Domena A: Slušanje i upoznavanje glazbe 
 Domena B: Izražavanje glazbom i uz glazbu 
 Domena C: Glazba u kontekstu 

Elementi vrednovanja u 5. razredu OŠ su: 

 Slušanje i poznavanje glazbe 

 Izražavanje glazbom i uz glazbu 
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DOMENA A. SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 
ISHOD:  OŠ GK A.5.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi. 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Poznaje određeni broj kraćih 
skladbi (cjelovite skladbe, 
stavci ili ulomci) različitih 
vrsta glazbe (klasična, 
tradicijska, popularna, jazz i 
filmska glazba). 

Poznaje manji dio obrađenih 
dijelova skladbi različitih vrsta 
glazbe (klasična, tradicijska, 
popularna, jazz i filmska 
glazba) ali ih nije u mogućnosti 
razvrstati po navedenim 
stilovima. 

Poznaje dio obrađenih cjelovitih 
skladbi ili dijelova različitih vrsta 
glazbe (klasična, tradicijska, 
popularna, jazz i filmska glazba) i uz 
poticaj ih razvrstava po navedenim 
stilovima. 

Poznaje većinu obrađenih cjelovitih 
skladbi različitih vrsta glazbe (klasična, 
tradicijska, popularna, jazz i filmska 
glazba) te ih je u mogućnosti 
samostalno razvrstati po navedenim 
stilovima. 

ISHOD: OŠ GK A.5.2.  Učenik razlikuje pjevačke glasove te opaža njihovu izvedbenu ulogu. 
RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Razlikuje boje pjevačkih 
glasova. Opaža izvedbenu 
ulogu pjevačkih glasova 
(solo, komorni, zborski). 
Razlikuje vrste pjevačkih 
zborova. Svrstava pjevačke 
glasove u kategorije u 
upoznatim i nepoznatim 
skladbama. 

Razlikuje duboke, srednje 
visoke i visoke muške i ženske 
pjevačke glasove u solističkim i 
skupnim izvedbama. Razlikuje 
i imenuje vrste pjevačkih 
zborova. 

Prepoznaje i imenuje duboke, 
srednje visoke i visoke muške i 
ženske pjevačke glasove u 
solističkim i skupnim izvedbama. 
Razlikuje i imenuje vrste pjevačkih 
glasove, pjevačke zborove i pjevačke 
ansamble. Koristi se stručnom 
terminologijom. 

Prepoznaje i imenuje duboke, srednje 
visoke i visoke muške i ženske 
pjevačke glasove u solističkim i 
skupnim izvedbama. 
Razlikuje i imenuje vrste pjevačkih 
glasove, pjevačke zborove i pjevačke 
ansamble. Svrstava pjevačke glasove u 
kategorije u upoznatim i nepoznatim 
skladbama. Koristi se stručnom 
terminologijom. 

ISHOD: OŠ GK A.5.3. Učenik razlikuje gudačka i trzalačka glazbala, skupinu glazbala, instrumentalne sastave i orkestre 
te opaža izvedbenu ulogu glazbala 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 
Razlikuje zvuk i izgled 
gudačkih i trzalačkih 
glazbala. Pridružuje glazbala 
odgovarajućoj skupini. Opaža 

Opisuje zvuk i izgled većine 
gudačkih i trzalačkih glazbala 
te ih pridružuje odgovarajućoj 
skupini. Razlikuje 

Prepoznaje, imenuje i opisuje zvuk i 
izgled većine gudačkih i trzalačkih 
glazbala te ih pridružuje 
odgovarajućoj skupini. Razlikuje i 

Prepoznaje, imenuje i opisuje zvuk i 
izgled gudačkih i trzalačkih glazbala te 
ih pridružuje odgovarajućoj skupini. 
Razlikuje instrumentalne sastave i 
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izvedbenu ulogu glazbala 
(solističko, komorno, 
orkestralno). Razlikuje 
instrumentalne sastave i 
orkestre. 

instrumentalne sastave i 
orkestre. 

imenuje većinu instrumentalnih 
sastava i orkestara. Opaža 
izvedbenu ulogu glazbala. 

orkestre. Opaža izvedbenu ulogu 
glazbala. Opaža i uspoređuje načine 
sviranja žičanih glazbala. 

ISHOD: OŠ GK A.5.4. Učenik razlikuje gudačka i trzalačka glazbala, skupinu glazbala, instrumentalne sastave i orkestre 
te opaža izvedbenu ulogu glazbala 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Temeljem slušanja glazbe, 
razlikuje: – vokalnu, 
instrumentalnu i vokalno-
instrumentalnu glazbu – 
različite vokalne, 
instrumentalne i vokalno-
instrumentalne sastave. 

Razlikuje različite vokalne, 
instrumentalne i vokalno-
instrumentalne sastave. 

Prepoznaje, imenuje i opisuje zvuk 
različitih vokalnih, instrumentalnih i 
vokalno-instrumentalnih sastava. 

Istražuje i uspoređuje zvuk različitih 
vokalnih, instrumentalnih i vokalno-
instrumentalnih sastava. 

OŠ GK A.5.5. Učenik temeljem slušanja glazbe razlikuje osnovne glazbene oblike. 
RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 
Temeljem slušanja glazbe, 
razlikuje osnovne glazbene 
oblike (dvodijelni oblik, 
strofni oblik, trodijelni oblik, 
glazbenu periodu kao oblik). 

Razlikuje osnovne glazbene 
oblike. 

Uspoređuje osnovne glazbene 
oblike. Pokazuje pokretom kontrast 
i ponavljanje. 

Uspoređuje osnovne glazbene oblike. 
Pokazuje pokretom kontrast i 
ponavljanje. Stvara nova glazbena 
djela u osnovnim glazbenim oblicima. 

DOMENA B.   IZRAŽAVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 
OŠ GK B.5.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe. 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Sudjeluje u zajedničkoj 
izvedbi glazbe, usklađuje 
vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih učenika, pokazuje 

Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi 
te vrednuje zajedničku 
izvedbu. 

Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi 
glazbe, usklađuje vlastitu izvedbu s 
izvedbama drugih učenika, pokazuje 
ustrajnost i koncentraciju. 

Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe, 
usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih učenika, pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju i pritom uvažava 
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ustrajnost i koncentraciju, 
obogaćuje izvođenje novim 
izražajnim elementima te 
vrednuje vlastitu izvedbu, 
izvedbe drugih i zajedničku 
izvedbu 

glazbeno-izražajne sastavnice 
(metar/dobe, tempo, visina tona, 
dinamika).  

OŠ GK B.5.2. Učenik pjevanjem izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta 
RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Pjevanjem izvodi autorske i 
tradicijske pjesme iz 
Hrvatske i svijeta. Uvažava 
pravila kulture pjevanja, 
intonaciju, ritam, tekst, 
glazbeno - izražajne 
sastavnice i stilska obilježja 
pjesme. 

Pjeva/izvodi autorske i 
tradicijske pjesme iz Hrvatske i 
svijeta te pritom djelomično 
uvažava pravila kulture 
pjevanja, intonaciju, ritam i 
tekst. 

Pjeva/izvodi autorske i tradicijske 
pjesme iz Hrvatske i svijeta te 
pritom uvažava pravila kulture 
pjevanja, intonaciju, ritam i tekst. 

Pjeva/izvodi autorske i tradicijske 
pjesme iz Hrvatske i svijeta te pritom 
uvažava pravila kulture pjevanja, 
intonaciju, ritam i tekst. Obogaćuje 
izvođenje novim izražajnim 
elementima te vrednuje vlastitu 
izvedbu, izvedbe drugih i zajedničku 
izvedbu. 

OŠ GK B.5.3. Učenik sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu. Sudjeluje u 
različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenog stvaralaštva. 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Svira pratnju u poznatim 
skladbama i/ili samostalno 
svira kraće instrumentalne 
skladbe služeći se notnim 
pismom za potrebe sviranja 
i/ili računalnim programima 
za notografiju. Izražava se 
pokretom uz glazbu. 
Sudjeluje u različitim 
glazbenim igrama i 
aktivnostima glazbenoga 

Svira dobe, kraće ritamske 
obrasce i pratnju te kraće 
instrumentalne skladbe. 
Izražava se pokretom uz 
glazbu prateći pokretom 
glazbeno-izražajne sastavnice 
i/ili izvodeći plesnu 
koreografiju i/ili oblikujući 
nove plesne strukture. 
Sudjeluje u više različitih 
aktivnosti glazbenog 

Svira dobe, kraće ritamske obrasce i 
pratnju te kraće instrumentalne 
skladbe uz manja odstupanja u 
ritmu služeći se notnim pismom za 
potrebe sviranja i/ili računalnim 
programima za notografiju. Izražava 
se pokretom uz glazbu prateći 
pokretom glazbeno-izražajne 
sastavnice i/ili izvodeći plesnu 
koreografiju i/ili oblikujući nove 
plesne strukture. Sudjeluje u više 

Svira dobe, kraće ritamske obrasce i 
pratnju te kraće instrumentalne 
skladbe popuno samostalno i točno 
služeći se notnim pismom za potrebe 
sviranja i/ili računalnim programima 
za notografiju. Izražava se pokretom 
uz glazbu prateći pokretom glazbeno-
izražajne sastavnice i/ili izvodeći 
plesnu koreografiju i/ili oblikujući 
nove plesne strukture. Sudjeluje u više 
različitih aktivnosti glazbenog 
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stvaralaštva. Predstavlja 
vlastitu izvedbu u razredu 
i/ili izvan njega. 

stvaralaštva. Predstavlja 
vlastitu izvedbu u razredu i/ili 
izvan njega.  

različitih aktivnosti glazbenog 
stvaralaštva. Predstavlja vlastitu 
izvedbu u razredu i/ili izvan njega. 
 

stvaralaštva. Predstavlja vlastitu 
izvedbu u razredu i/ili izvan njega. 
 

DOMENA C.  GLAZBA U KONTEKSTU 
OŠ GK C.5.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge i vrste glazbe. 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Na osnovu slušanja glazbe i 
aktivnog muziciranja 
prepoznaje različite uloge te 
razlikuje pojedine vrste 
glazbe. 

Razlikuje vrste pjesama (npr. 
autorska, tradicijska, r o c k , 
pop) 

Pozorno sluša glazbene primjere uz 
manje intervencije učitelja. Dio 
slušanih glazbenih primjera pravilno 
kategorizira po ulozi (svečana 
glazba, glazba za ples i sl.). 

Slušanjem glazbenih primjera 
samostalno prepoznaje različite uloge 
glazbe. Samoinicijativno i samostalno 
daje primjere i ostalih skladbi u istoj 
vrsti glazbe.  

OŠ GK C.5.2. Učenik temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe užeg 
zavičajnog područja. 

RAZRADA ISHODA DOBAR VRLO DOBAR ODLIČAN 

Temeljem slušanja, pjevanja i 
plesa/pokreta, upoznaje 
obilježja glazbe i drugih 
umjetnosti (tekst, 
ples/pokret, odjeća i obuća) 
u hrvatskoj tradicijskoj glazbi 
užeg zavičajnog područja. 

Opaža i opisuje većinu obilježja 
hrvatske tradicijske glazbe 
užeg zavičajnog područja. 

Uspoređuje većinu obilježja 
hrvatske tradicijske glazbe užeg 
zavičajnog područja. 

Istražuje i analizira obilježja hrvatske 
tradicijske glazbe užeg zavičajnog 
područja. 

 

 

 

 

 


