ОЦЕНУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО II ГОДИНА
Почитувани ученици, во второто полугодие продолжуваме со истиот
систем на оценување.
Покрај редовните бодови за постигнувања во второто полугодие (мах 400),
секој од вас може да го зголеми бројот на бодовите за наставниот материјал од
првото полугодие (мах 300). Така ќе ви се овозможи позитивен скок на годишни
оценки (најмногу две оценки повисоки од полугодишната). Според вашите
афинитети, можете да повторите било кој тест или некој друг вид на активност
и постигнете подобар резултат (се брише стариот резултат и се внесува
новиот- само во случај да е подобар ).
Учениците кои побрзо и подобро ќе го совлаадаат наставниот материјал,
во моментот кога ќе ја достигнат сумата од 630 бода, ќе бидат ослободени од
тестот бр.6.
За подобро да ги испланирате вашите подготовки за оценување, ја
доставувам табелата со сите активности/ бодови и термини за тестирања.
Активност
Тест бр.4
(на 39. час)
Тест бр. 5
(на 47. час)
Тест бр.6
(на 61. час)
Активност на
часовите
1
(секој час)

Содржина

Бодови

Види:
https://www.gimprilep.edu.mk/muzicka-umetnost/podgotovkatest-slusanjemuzika-nacionalni-skoli.pdf

80

Композиции со ред.бр. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 30.
Импресионизам, XX век и македонски композитори
(препознавање и анализирање музика).
Основни содржини од целокупниот наставен материјал
(подготовки за овој тест накнадно ќе ги добиете).

80
100

Содржини кои се обработуваат на часот

50 (25+25)

Усни проверки
(секој час)

Секогаш ќе се проверуваат знаењата на последните три
лекции. Ученикот кој нема да биде подготвен, ќе мора
накнадно да одговара на 6 последни лекции за да ги врати
изгубените бодови.

40 (20+20)

Проект*
(најмногу еден)

Било која содржина, во договор со професорот (на хамер,
Word, Power Point, Movie Maker, Finale, Sound Forge и сл.)

Менторство*

Подготовки за тестови- ученици од трето ниво им помагаат
на учениците од прво или второ ниво
Песни предвидени со наставната програма
Читање ноти во виолински клуч и пеење/свирење детски
песни со десна рака.

Пеење
Нотна
писменост

30
(10+10+10)
10
20
30

1

За ненпсеое на прибпр, недисциплина, пдбиваое/неучествуваое на активнпстите на часпт,
непправданп птсуствп, задпцнуваоа и сл. се пдземаат 2- 5 бпда на час.
*Незадплжителна активнпст
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Скала за оценување – годишна оценка
Во годишна оценка влегуваат и бодовите од првото полугодие (мах 300).
Мах скор е 700 бодови.

Оценка

1
2
3
4
5

Бодови

0 233 350 467 584 -

232
349
466
583
700
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