
4. teden; 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020; 1 ura oddelek: 9. C 

Pozdravljena učenka/pozdravljen učenec. 

 V tem tednu (6. 4. – 10. 4. 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 
 

4. učna ura; 9. C; učna tema: SLOVENSKA POPULARNA IN ZABAVNA GLASBA 
 

 
SLOVENSKA POPULARNA, ZABAVNA GLASBA; 

predvideni zvočni posnetki: označeni z:  

glej slikovno gradivo; lahko pa dodaš še kakšen drug posnetek … 

 
- V zvezek si zapiši vso snov ki je na slikovnem gradivu označena z »dečkom s 

svinčnikom« in je ČRNE BARVE! Poslušaj glasbena dela, ki spadajo v to 

glasbeno zvrst. 

 
- 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); 

ROCK V SLOVENIJI:  

link: https://eucbeniki.sio.si/gum9/3241/index3.html,  

SLOVENSKI RAP:  

link: https://eucbeniki.sio.si/gum9/3240/index2.html. 
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glasbe) 
- Buldožer, Predmestje 
- punk : Pankrti 

1980 
- Lačni Franz, Avtomobili 
- kontroverzni Laibach 

1990 
- Zoran Predin, Vlado Kreslin, Magnifico, Big foot mama 

2000 

udeležilo 30.000 ljudi 
- Siddharta, ki beleži prelomnico s koncertom ki se ga je 

Bončina (eden vodilnih avtorjev jugoslovanske rock 
- Mladi levi, Srce, September  gonilna sila: Janez 
1970 

SLIKOVNI MATERIAL: 
 

 



 

 
 

Šanson = - kabaretna pesem 

- ima besedilo s satirično ali 
šaljivo vsebino, 

- F. Milčinski – Ježek, E. Piaf 
E. Piaf: Non, Je ne regrette rien 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88 

 

V tem času se začne pojavljati tudi glasba, ki je bila 
namenjena družabnemu plesu in zabavi. 

 
Šlager je nezahtevna instrumentalna ali pevska 
skladba – ki uživa veliko priljubljenosti pri 
občinstvu. Iz teh nastanejo t. i. popevke, songi (to 
so pesmi z instrumentalno spremljavo). 

 
Slovenske prireditve za tovrstna glasbena dela: 

Slovenska popevka, EMA, MMS,  ... 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88


Narodno – zabavna glasba: 

- alpsko občutene polke in valčki, 

- ansambli ( …, …, …) 

- prireditve (…, …, …) 

 
S. Avsenik: Slovenija od kod lepote tvoje 

link: https://www.youtube.com/watch?v=V8mrWXvGTAE 

 

 

 

 

 

Je šanson rahlo pozabljena klasika, ki izvira iz Francije? 

Šanson je po eni strani več kot sto let stara klasika, ki je 
šla skozi različne razvojne faze. Pravzaprav je bila 
iniciacijska razvojna faza precej dolga, zanjo je bilo 
značilno izjemno kroženje novih idej v glasbi in umetnosti 
nasploh. Tako rekoč po vsem svetu so se mešali vplivi, 
rojevale nove oblike, novi žanri, ki so sproti dobivali imena. 
Francoski šanson je postal sinonim za šanson, a ne smemo 
pozabiti, kako močan je bil tudi nemški vpliv. Predvsem pa 
je šanson, ko je dobil svoje ime, ostal živa  umetnost. 
Obstajal bi tudi brez Édith Piaf, a brez nje zanesljivo 
nikoli ne bi bil takšen, kot je. 

 
Vita Mavrič: »Prispela sem do konca ulice « 

Po petnajstih letih se nocoj začenja in poslavlja znameniti festival La Vie en Rose. 

iz časopisa DELO; Zdenko Matoz, kultura 

tor, 09.06.2015, 12:00 

 
 

 

 

Opomba: v oklepaja (pri ansamblih in prireditvah) naštej po tri / 3 tovrstne 

ansamble in po tri / 3 prireditve! Ne zapisuj treh pikic – te so namenjene 

naštevanju! 

http://www.youtube.com/watch?v=V8mrWXvGTAE

