
Pozdravljeni učenci 8. razreda. 

 

Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si  

 

 

6. teden, 21. 4. 2020 

 

Ocenjevanje znanja bo v torek 12. maja 2020. Vsa navodila dobite v tednu po počitnicah. 

 

1. V preteklih dveh tedni ste s pomočjo e-učbenika spoznavali glasbo nacionalnih šol.  

Ugotovili ste, da nacionalne šole oz. nacionalni slog v glasbi pomeni, da so skladatelji v svoja 

dela vključevali elemente ljudske glasbe in tako izražali pripadnost svojemu narodu. 

Spoznali ste glasbo češkega skladatelja Antonina Dvořáka (beri Dvoržaka) in ruskega 

skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega. 

 

2. Danes boste spoznali glasbo še dveh skladateljev. To sta Bedřich Smetana in Peter Iljič 

Čajkovski. 

 

3. V 6. razredu smo že poslušali skladbo Vltava, ki jo je napisal Bedřich Smetana. (Ob glasbi 

ste risali reko Vltavo.)  

 

4. S pomočjo interaktivnega gradiva www.iRokus.si poslušaj posnetek številka 79, Bedrich 

Smetana: Duet Kecala in Janka iz opere Prodana Nevesta, in reši nalogo 2 v DZ na strani 79. 

 

Poglej kratek odlomek iz opere https://www.youtube.com/watch?v=zT-lT6qsILA 

 

5. Prepiši ali zalepi v zvezek: 

 

 

 

BEDRICH SMETANA 

 

Bil je utemeljitelj češkega nacionalnega sloga v glasbi. To pomeni, da je v svoja dela 

vključeval elemente češke ljudske glasbe. Skladatelja je navdihovala češka zgodovina, narava 

in njene legende.  

Njegova najbolj znana dela so: prva češka nacionalna opera Prodana nevesta in cikel Moja 

domovina, kjer je združil šest simfoničnih pesnitev, med njimi je tudi Vltava. 

Simfonična pesnitev je enostavčna skladba za orkester s programsko vsebino. 

Poslušali smo Duet Kecala in Janka iz opere Prodana nevesta. 
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6. Skladatelj Peter Iljič Čajkovski je najbolj znan po svojih baletih. Oglej si kratek odlomek iz 

baleta Labodje jezero  https://www.youtube.com/watch?v=NulRlk5a60M 

 

7. S pomočjo interaktivnega gradiva www.iRokus.si poslušaj posnetek številka 92, Peter Iljič 

Čajkovski: Španski ples iz baleta Labodje jezero, in reši nalogo 2 v DZ na strani 87. 

 

8. Prepiši ali zalepi v zvezek 

 

 

PETER ILJIČ ČAJKOVSKI 

 

Na očetovo željo je najprej dokončal študij prava, potem pa še študij glasbe. Bil je ruski 

skladatelj in kritik, cenjen po Evropi in Ameriki.  

Čajkovski je utemeljitelj klasičnega baleta, ki je v času romantike doživel razcvet. V glasbo 

baletov je vnesel značilnosti ljudske glasbe, osebna doživetja, čustvenost in dramatičnost. 

Njegovi najbolj znani baleti so: Hrestač, Labodje jezero in Trnuljčica.  Poleg baletov je pisal 

tudi sonate, simfonije, samospeve, koncerte, opere in komorna dela.  

Balet je glasbena oblika, ki jo izvajajo baletni plesalci in orkester. Plesalci s pomočjo plesa in 

mimike ob glasbi prikažejo zgodbo. 

Poslušali smo:  

- Španski ples iz baleta Labodje jezero. 

 

 

 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš:  

- pojasnil značilnosti glasbe nacionalnih šol 19. stoletja,  

- doživljajsko poslušal skladbe Smetane in Čajkovskega ter izrazil svoje doživljanje ob 

poslušanju. 

 

 

Dokaz vašega dela bodo rešene naloge v delovnem zvezku in zapis v zvezek. 

 

 

 

POMEMBNO 

Da bom vedela, da si naloge v DZ res reševal in učno snov prepisal v zvezek, jih poslikaj 

in pošlji na moj e-naslov do četrtka, 23. 4. 2020.    sandra.hanzic@os-velikapolana.si   

 

Tokrat pošljete samo strani 79 in 87 v DZ.  
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Pošlji tudi slike od prejšnjega tedna (kdo še ni). 

Poslikaš lahko s pametnim telefonom, jaz pa ti bom podala povratno informacijo. 

Napišite tudi, če potrebujete dodatno razlago ali imate težave pri dostopu do interaktivnega 

gradiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želim vam lepe počitnice in upam, 

da se čim prej vidimo v šoli. 

 

 

 

 


