
7. teden; 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020; 1 ura    oddelki: 9. A, 9. B in 9. C 

 

Pozdravljena učenka/ pozdravljen učenec.  

 

 Pošiljam ti navodila za delo. Tokrat boš predelano snov ponovil, utrdil. V pomoč naj 

ti bo zvezek, poslano gradivo ter spletni učbenik, ki ga najdeš na naslednji povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html. 
 

 UČNI LIST za utrjevanje / preverjanje znanja, ki ga prilagam, skrbno reši. 

 

 

 OBVEZNO: SLIKO REŠITEV (KI JIH BOŠ ZAPISOVAL V ZVEZEK!!!) IZ ZVEZKA NAJ MI 

STARŠI POŠLJEJO NA MOJ EL. NASLOV DO ČETRTKA, 7. 5. 2020. Ne pozabite pripisati 

imena, priimka ter razreda – ker vas je veliko.  

 

 Učni list – utrjevanje, preverjanje znanja je pomemben dokument, ki ga je potrebno 

rešiti in oddati pred končnim ocenjevanjem pri GUM. 

 

 

 Če ti kaj ne bo jasno, me lahko starši kontaktirajo vsak dan od 7.00 do 15.00 na moj 

elektronski naslov: dolgan.barbara@gmail.com 

 

 

naša tema: UTRJEVANJE, PREVERJANJE ZNANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html
mailto:dolgan.barbara@gmail.com


UTRJEVANJE SNOVI – 9. RAZRED 

S pomočjo zapiskov v zvezkih odgovori na spodaj zastavljena vprašanja!  

 

1. Navedi cilje, ki so jim sledili, skladatelji v 20. stoletju! 

2. »Nova glasba« = klasična glasba 20. stoletja je imela mnogo elementov. Naštej jih vsaj 

pet/5 in enega podrobno predstavi! 

3. Naštej skladatelje klasične glasbe, ki so ustvarjali v 20. stoletju. K enemu izmed njih 

navedi tudi delo, ki smo ga pri pouku poslušali – zapiši zakaj si tega glasbenika in to delo 

izbral! 

4. Kdaj in kje se je pojavil JAZZ? 

5. Navedi elemente, ki so vplivali na nastanek JAZZ glasbe! 

6. Katere so značilnosti JAZZ glasbe? Naštej in eno podrobno predstavi! 

7. Naštej nekaj (vsaj 5) slogov JAZZ glasbe! 

8. Kdo je bil Georg Gershwin in zaradi česa je pomemben? 

9. Poimenuj skladatelja, ki velja za začetnika JAZZ glasbe pri nas! 

10.  Naštej slovenske glasbenike, ki so delovali tudi na področju JAZZ glasbe! 

11.  Kdaj je deloval Ljubljanski jazz ansambel? 

12. Kaj je »MUSICAL«? 

13. Kateri so glavni elementi, ki sestavljajo muzikal? 

14. Razloži pojem: »POPULARNA GLASBA«! 

15. Navedi značilnosti ROCK GLASBE! 

16. Kaj je šanson, kdo so njegovi največji predstavniki? 

17. Kaj je to festival? 

18. Naštej nekaj festivalov, ki se odvijajo pri nas! 

19. Izdelaj plakat, tako, da boš uporabil sledeča dejstva: 

KULTURNI VEČER;  30. 2. 2020;  NA PLOŠČADI PRED POSTOJNSKO JAMO; 

 

PLESNA SKUPINA ZVONČKI, OPZ MARJETICE IN ANSAMBEL NARCISA;   

  

19.26;   »POMLAD PRIHAJA«  VSTOP PROST 

20. Kateri slovenski skladatelji so v 20. stol.  sestavljali skupino »Pro musica viva«? 



21. Analiza notnega teksta – pri odgovarjanju na vprašanja si pomagaš s spodnjim notnim 

tekstom; pesem: »When the saints go marching in« 

 

a.) Napiši naslov pesmi! 

b.) Ali je pesem ljudska / umetna, navedi ime in priimek skladatelja! 

c.) Koliko kitic besednega dela vidiš zapisanega v notnem zapisu? 

d.) Kakšen je taktovski način pesmi? 

e.) Naštej vsaj tri / 3 tonska trajanja, ki jih zaslediš v notnem tekstu! 

f.) Ali se v zapisu pojavi kakšna pavza? Poimenuj jo! 

g.) S tonsko abecedo poimenuj ton s katerim se pesem konča! 

 

Pesem lahko tudi poslušaš in zraven zapoješ, saj je petje 

pomemben del našega učenja v šoli! 

When the saints go marching in; 

link 1: https://www.youtube.com/watch?v=BC7GaAIBMww,  

ali pa link 2: https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=BC7GaAIBMww
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA

