7. teden; 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020; 1 ura

oddelki: 8. A, 8. B in 8. 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/gum8/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 SREDE, 6. 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

UTRJEVANJE SNOVI – 8. RAZRED; klasicizem pri Slovencih ter romantika
S pomočjo zapiskov v zvezkih odgovori na spodaj zastavljena vprašanja!

1. Poimenuj prvo slovensko opero in njenega skladatelja!
2. Kateri tuji skladatelj je v času klasicizma deloval pri nas?
3.

Kdo je v tem času deloval na področju cerkvene glasbe?

4.

Kaj in na čigavo besedilo je napisal skladatelj J. K. Novak?

5. Kakšno vlogo in pomen je imel baron Žiga Zois za glasbo in tedaj delujoče glasbenike?
6. Katera pomembna glasbena ustanova je v tem času delovala pri nas?
7. Kdo so bili njeni častni člani in zakaj?
8. Katere skupine glasbenikov je združevala?
9.

Kdaj se je pojavilo obdobje glasbene romantike in kateri skladatelj (klasicist) ga s svojimi deli že
nekako »napoveduje«?

10. Katere so glavne značilnosti glasbe v romantiki? Kje so umetniki črpali navdih?
11. Naštej nove glasbene oblike, ki so se pojavile v romantiki! Predstavi njihove glavne značilnosti!
12. Kakšna je razlika med glasbenim ustvarjalcem in poustvarjalcem?
13. Kateri romantični skladatelji so bili znani poustvarjalci in s katerim instrumentom so se
proslavili? K spodaj naštetim skladateljem pripiši instrument s katerim so se najbolj proslavili!
J. Brahms: ________________________________
C. Wieck:

________________________________

F. Mendelssohn:
G. Mahler:

___________________________

________________________________

R. Schumann: _______________________________
F. Liszt:

________________________________

N. Paganini: ________________________________
F. Chopin:

________________________________

14. Ob naštetih glasbenih oblikah romantike pripiši imena, priimke najbolj znanih skladateljev, ki so
ustvarjali te oblike!
samospev

__________________________

kratke instrumentalne skladbe za klavir

__________________________

rapsodija

__________________________

simfonična pesnitev

__________________________

koncert

__________________________

opera

__________________________

simfonija

__________________________

15. Naštej glavne dele opere in jih na kratko opiši!
16. Kakšna je razlika / podobnost med tradicionalno italijansko opero in nemško glasbeno dramo?
17. Zakaj se nekatere opere imenujejo »veristične«? Katere opere so to?
18. Kateri skladatelji so bili pomembni na področju operne glasbe v romantiki?
19. Kaj je to nacionalni slog v glasbi? Poimenuj skladatelja, ki sta delovala v tem času na češkem!
20. Analiza notnega teksta – pri odgovarjanju na vprašanja si pomagaš s spodnjim notnim tekstom;
pesem: Moja zvezda; R. Shumann

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 (pevski del)!
h.) V zapisu je uporabljenih kar nekaj označb za glasnost / dinamiko. Izpiši vsaj dva /2
znaka in predstavi njun pomen!

