GLASBENA UMETNOST 9. RAZRED 6. TEDEN

Dragi devetošolci! Upam, da ste vsi zdravi, dobre volje in da komaj čakate dne, ko boste zopet
gulili šolske klopi.
Glede na to, da vas je kar nekaj, ki še niste imeli predstavitve, bi vas rada spomnila, da je sedaj
pravi čas, da se lotite dela in izberete skupino, zvrst glasbe oziroma izvajalca. Nabor oziroma
seznam možnih predstavitev sem vam že napisala v enem izmed gradiv prejšnjih tednov, tako
da ste si lahko prostovoljno izbrali eno izmed ponujenih tem.

Nekateri ste tudi zelo zagnani in mi pošljete kakšno rešeno nalogo. Vam po pravici povem, da
sem vsakega vašega odziva vesela, čeprav ni zapisano, da mi morate naloge pošiljati. Ko boste
pa napisali predstavitev, mi jo pa pošljite v predogled na naslov:
cebuljmojca77@guest.arnes.si

Tako kot smo domenjeni, pišete le rešitve na list ali v zvezek, v kolikor ga imate doma.
V tem času bi pri pouku glasbene umetnosti že utrjevali znanje za pisni preizkus. V spodnjih
nalogah se preizkusi v znanju:

1. Naloga
V 20. stoletju se pojavijo nove zvrsti glasbe. Napiši izraze za nove zvrsti glasbe pred
opisi teh stilov:
a) ____________________________ je glasbeno izražanje umetnikovih vtisov.
b) ____________________________ je glasba ameriških črncev v povezavi z
evropsko kulturo.
c) ____________________________ je popularna glasba z enostavnimi melodijami
in ritmi.
d) ____________________________ je glasba , ki ji ne moremo določiti tonalitete.
JAZZ GLASBA
ATONALNA GLASBA

ZABAVNA GLASBA
IMPRESIONIZEM
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2. Naloga Gre za razumevanje glasbenega besedila: pozorno preberi spodnjo napoved
glasbenega dogodka, ki je bil izveden ob slovenskem kulturnem prazniku, nato reši
spodnja vprašanja:
8. februar 2020 , Cankarjev dom Ljubljana (Gallusova dvorana)
Mladi mladim, glasbena matineja za mladino
Spored: Marjan Kozina : Bela Krajina
Lojze Lebič : Pomlad
Blaž Arnič: 7. simfonija februar
Orkester slovenske filharmonije
Dirigent: Simon Robinson
Povezovalec programa : Sašo Hribar
Odgovori:
a) Katera glasbena zasedba izvaja glasbo na odru?
______________________________________________________________
b) Napiši celoten naslov koncerta:
______________________________________________________________
c) Kdo je vodil orkester?
______________________________________________________________
d) Kje je bil izveden nastop?
_______________________________________________________________
3. Naloga : Iz spodaj navedenih skladateljev ugotovi:
Peter Iljič Čajkovski
W.A. Mozart
Antonio Vivaldi

Jakob Petelin Gallus

Giuseppe Verdi

a) Bil je čudežni deček, dunajski klasik__________________________________
b) Napisal je Cikel Štirje letni časi ______________________________________

c) Pomemben je za baletno glasbo______________________________________
d) Bil je slovenski zborovski skladatelj___________________________________

e) Znan operni ustvarjalec je__________________________________________
Če si rešil brez težav vse tri naloge, zate glasbena umetnost ne predstavlja nobenih
težav. Bravo! Lepo vas pozdravljam, Mojca Čebulj
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