
UMETNOST
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 4., 5. IN 6. RAZREDU

ZAKAJ IZBRATI UMETNOST ...

Umetnost je predmet, ki ponuja 

široko paleto umetniških področij:

dramsko in lutkovno gledališče,

animirani film, kreativno pisanje, 

likovno, glasbeno in plesno ustvarjanje.

Sodobna kulturna in umetnostna vzgoja 

spodbuja povezovanje različnih 

ustvarjalnih področij, ki jih v sklopu

predmeta Umetnost obravnavamo.



VSEBINE – UMETNOST 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 4., 5. IN 6. RAZREDU

GLEDALIŠČE (LUTKE IN DRAMA)
Ustvarjamo na področju dramskega in lutkovnega gledališča. 
Oblikujemo predstavo, nastopamo, gostujemo in sodelujemo na 
srečanjih gledaliških skupin.

KREATIVNO PISANJE
Spoznavamo avtorje, pišemo pesmi, zgodbe, gledališke dialoge. 
Spoznavamo pesniške oblike, oblikujemo značaje in dogodke za 
zgodbe in dialoge. Oblikujemo literarni večer s priznanim pisateljem 
ali pesnikom.

ANIMIRANI FILM
Ustvarimo svoj kratki animirani film. Izdelamo filmski lik in 
„storyboard“. Rišemo sličice ali ustvarimo lutke za animacijo. Učimo 
se tehnike filmske animacije. 



LIKOVNO USTVARJANJE
Ustvarjanje na likovnem področju z različnimi materiali v različnih
tehnikah. Ilustracije zgodbe, stripa, ... Pripravljamo šolske razstave,
oblikujemo scenografije za dramsko predstavo.

GLASBA 
Poustvarjamo glasbo, se učimo različnih ritmov, pri ustvarjanju glasbe 
uporabljamo Orffov inštrumentarij, tolkala in glas. 
Snemamo glasbo in jo uporabimo v animiranem filmu in gledališču. 

PLES in GIBANJE
Gibamo se ob popularni, sodobni in klasični glasbi. „Body percussion.“ 
Ples samostojno in kot sestavni del dramskega gledališča. Nastopamo 
v okviru šolskih prireditev, gledaliških predstav. Sestavljamo 
koreografije po skupinah.
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OCENJEVANJE: Pri neobveznem izbirnem predmetu 
Umetnost se ocenjuje predvsem trud učenke ali učenca. 
Na leto učenci pri predmetu pridobijo dve oceni. 

OBSEG IN OCENJEVANJE – UMETNOST
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 4., 5. IN 6. RAZREDU

OBSEG PREDMETA: Predmet ima šest sklopov, ure pa se 
razporedijo glede na zanimanje učencev. Poudarek je na 
določenih sklopih. Predmet poteka enkrat tedensko 
6. ali 7. šolsko uro, na leto 35 ur. 

Pridruži se nam in odkrivaj svoje umetniške talente!                          


