
2. teden; 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020; 1 ura     oddelek: 9. A 

Pozdravljena učenka/pozdravljen učenec.   

 V tem tednu  (23. 3. – 27. 3. 2020) imamo na urniku 1 šolsko uro. Ker v posameznih 

oddelkih (9. A, 9. B in 9. C)  različno napredujemo s snovjo: dobro preveri, če je snov – 

ki sem jo predvidela za tvoj razred / oddelek.  

 Večinoma snovi bomo obravnavali kar s pomočjo zvezka, vsebine na spletu in še z 

nekaj mojimi dodatnimi navodili.  

 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 

2. učna ura; 9. A 

Učna tema: POPULARNA IN ZABAVNA GLASBA – ZAKLJUČNI DEL 

 POPULARNA, ZABAVNA GLASBA: 

Rock around the clock; Bill Haley and His Comets; 
link: https://www.youtube.com/watch?v=aKyEmRRx_Vg, 
Bob Dylan; Blowing in the wind; 

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

The Rolling stones; Satisfaction; 

link: https://www.youtube.com/watch?v=OZ8GZ3PFVGM, 

The Beatles: Help; 

link:  https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE, 

Bob Marley; No women, no cry; 

link: https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY, 

… 

- O obravnavani snovi lahko zapis najdeš tudi v e učbeniku, ki je prosto dostopen na 

spletu. Prilagam link za trenutno obravnavano snov; ta se nahaja na tej in na 

naslednjih straneh (premikaš se s puščico, ki jo najdeš desno / levo spodaj);  

POPULARNA GLASBA: link: https://eucbeniki.sio.si/gum9/3241/index.html. 
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POPULARNA GLASBA – ZAKLJUČNI DEL: 

Izbereš si eno skupino / izvajalca popularne, zabavne glasbe, ki ti je všeč, rad poslušaš 

njegovo glasbo in ga predstaviš.  

Zapis urediš v zvezek; LAHKO pa se odločiš za izdelavo seminarja – kar se bo ob pregledu 

(ko bomo spet v šoli; ali pa mi zapisano pošlješ na moj elektronski naslov: 

dolgan.barbara@gmail.com), predstavitvi upoštevalo kot ustna ocena za 2. polletje. 

Navodila za izdelavo seminarja so spodaj. 

 

NAVODILO ZA IZDELAVO SEMINARJA: 9. RAZRED 

 

TEMA: POPULARNA GLASBA; GLASBENIK, SKUPINA 

Kaj je popularna glasba, njene zvrsti in podzvrsti, značilnosti pop glasbe, kratek sestavek o skupini 

ali posameznem pevcu, ki ga poslušaš, v katero zvrst popularne glasbe spada (npr. R&B, 

regaea,…) in kratek opis te zvrsti, njegovi dosežki. 

 

 

1. Celoten seminar mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca. 

2. Seminar mora imeti naslovnico, na kateri piše:  

Ime, priimek in razred avtorja seminarske naloge 

Naslov  

Šola 

Datum izdelka 

3. Naloga mora vsebovati minimalno 3 strani, lahko pa tudi več (do 5). 

4. Potrudiš se in določene slike tudi narišeš / lahko jih prilepiš, vendar ne v večjem 

obsegu (2 sliki).  

5. Navedi literaturo - vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet). 
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