
Pouk na daljavo
GLASBENA UMETNOST 8.RAZRED 9.TEDEN

• Pozdravljeni osmošolci! Nekateri učenci ste prejšnji teden že prišli po zvezke 
za glasbeno umetnost, zato v tem tednu poskrbite, da bodo naloge , ki ste 
jih reševali in izpolnjevali , zalepljene v vaš zvezek po zaporednih tednih. 

• Danes veljajo za vse učence na naši šoli enaka navodila :

• Pouk bo potekal ponoči, super a,ne 

• Ker vem, da ponoči ne smete kaliti miru -tudi s pesmijo ne-, boste glasbeno 
nalogo opravili preden boste zaspali.

• In sicer, ko greste v posteljo, boste zaspali ob čudoviti glasbeni nalogi 



• Pošiljam vam povezavo do dveh  sanjavih skladb, ki jih vi že poznate.

• Poznate tudi oba skladatelja, ki sta ju ustvarila

• Prvi je čudežni otrok, skladatelj v obdobju klasicizma, katerega fenomen še 
danes ni pojasnjen:

• Wolfgang Amadeus Mozart

• Drugi je začetnik glasbene romantike, ki zadnjih svojih del ni več slišal :

• Ludwig van Beethoven



• W.A.Mozart

• Mala nočna glasba, 2.stavek Rondo

• https://youtu.be/tKaWjePlNqg

• L.v Bethoven

• Sonata V mesečini, daljša dvourna verzija

• https://youtu.be/pVAqHvxz7ao

https://youtu.be/tKaWjePlNqg
https://youtu.be/pVAqHvxz7ao


• Najprej poslušajte in se umirite ob Mozartovi skladbi, ki je krajša po trajanju

• Potem pa ob daljši Bethovnovi sonati, katero poslušanje malo skrajšajte  
sladko zaspite in naj bodo sanje prijetne in sproščujoče, tako kot je glasba v 
obdobju klasicizma 

• Želim vam lahko nočkooooo…..pssst.

• Lep pozdrav Mojca Čebulj



ZAPIS V GLASBENI ZVEZEK 

• Naloga za zjutraj ali popoldne, odvisno kdaj se boste zbudili , saj je znano

da se po glasbi, ki ste jo poslušali ponoči, doolgo spi 

V zvezek za gum napišite:

Nočna naloga 

Datum:14.5.2020

Poslušanje glasbe in spanje 

W.A. Mozart: Mala nočna glasba

L.v.Bethoven:  Sonata v mesečini

In še zanimivost: To nalogo bom ocenila 

Kriterij: največ točk dobi tisti, ki se bo zadnji prebudil

Pa dobro se mejte 


