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POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V 
KOMBINIRANEM ODDELKU



Podružnične šole v Sloveniji*

451 matičnih in 
323 podružničnih 

šol.

Najpogostejša 
kombinacija 1. in 2. 

razred (46).

Sledi kombinacija 
4. in 5. razreda (28) 
ter 3. in 4. razreda 

(23).

Redke kombinacije 
(1., 5.r; 3., 5.r; tudi 

4.,9.r).

Kombinacije iz treh 
ali več oddelkov: 

(1.,2.,3.;(4) 2.,4.,5. 
ali 2.,3.,4.,5 (1).

*Podatki povzeti po Komljanc, N. (2018). Izhodišča za delo v podružničnih šolah in kombiniranemu pouku z vidika sodobnih teorij 
učenja in poučevanja v RS. Analiza dela podružničnih šol in kombiniranega pouka 



Didaktika 
pouka v 
kombiniranih 
oddelkih

Samoocena udeležencev v analizi dela 
na podružničnih šolah je prav dobra.

Visoka ocena izvajanja pouka v 
heterogenih skupinah oz. kombiniranih 
oddelkih.

Več usposabljanja in strokovne opore 
za iskanje novih oblik poučevanja v 
kombiniranih oddelkih. 

Več avtonomnega načrtovanja pouka 
oz. dejavnosti v skladu z materialnimi 
zmožnostmi in potrebami učečih.



Didaktika 
pouka v 
kombiniranih 
oddelkih

Vodilo je poenostavitev – skupinske oblike dela, medsebojno 
in sodelovalno učenje, uporaba IKT.

Zaželjeno predhodno pridobivanje izkušenj – medsebojne 
hospitacije, delitve dobre prakse, iskanjem medsebojnih 

zvez v učnih načrtih, koncentrično širjenje vsebin.

Povezava med formalnim, neformalnim in priložnostnim 
učenjem.

Poudarek na vseživljenjskem učenju in ustvarjalnosti.



Glasbena 
umetnost v 
kombiniranem 
oddelku

• Petje eno- ali dvoglasnih ljudskih in umetnih pesmi. 

• Učenje in uporaba solmizacije in tonske abecede ter 
poimenovanje tonskih višin – igranje na flavto, sodelovalno 
učenje.

• Izvajanje rajalnih iger, ljudskih plesov nadgradimo v folklorni 
skupini.



Glasbena umetnost 
v kombiniranem 
oddelku

• Izvajanje preprostih in zahtevnejših ritmov 
poteka v manjših skupinah ali frontalno.

• Stopnjevanje od lažjih do težjih ritmičnih 
vzorcev.





Glasbena 
umetnost v 
kombiniranem 
oddelku

• Pevsko ustvarjanje na različne načine s pomočjo sodobne 
tehnologije. 



Prednosti pouka (glasbene umetnosti) v 
kombiniranem oddelku

Podružnične šole so središče kulturnega dogajanja v kraju.

Izboljšani materialni in prostorski pogoji.

Nenehno prilagajanje učnega načrta.

Učni standardi primerljivi z matičnimi šolami.

Večja samostojnost učencev zaradi manjše količine frontalnega poučevanja.

Več sodelovalnega učenja, dela v parih.

Večja osredinjenost na bistvo učne vsebine.

Tesnejši kontakt z učiteljem, več povratne informacije. 
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