
Pozdravljeni učenci 8. razreda. 

 

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

 

 

9. teden, 19. 5. 2020 

 

Za nami je ocenjevanje znanja. Pridobljene ocene so zelo dobre, za kar vam čestitam. 

Do konca šolskega leta je samo še nekaj tednov in verjamem, da bodo hitro minili. 

 

1. V preteklih tedni ste 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 češka skladatelja Antonina Dvořáka (beri Dvoržaka) in Bedřicha Smetano 

ter ruska skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega in Petra Iljiča Čajkovskega. 

 

2. Danes boste spoznali glasbo še dveh skladateljev. To sta Edvard Grieg (beri Grig) in Jean 

Sibelius. 

 

3. Poslušaj glasbeni posnetek https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI 

 

4. Slišal si skladbo Jutro, ki jo je napisal norveški skladatelj Edvard Grieg. Več o njem preberi 

v DZ na strani 88.  

 

5. S pomočjo interaktivnega gradiva www.iRokus.si poslušaj posnetka številka 95 in 96, ter 

reši nalogo 1b in 1c. Odgovor naloge 1b za piši zraven vprašanja, čeprav ni črte.  

 

6. Prepiši ali zalepi v zvezek: 

 

 

 EDVARD GRIEG 

 
Bil je najpomembnejši predstavnik norveške nacionalne šole. S svojimi odličnimi deli si je že 

v mladosti pridobil štipendijo za študij v Rimu. Po študiju se je vrnil v domovino, kjer je 

naprej uspešno ustvarjal. V svoja dela je vključeval elemente norveške ljudske glasbe. 

Pisal je godalne kvartete, sonate za violino in klavir, suite in koncerte. 

Njegovo najbolj znano delo je Peer Gynt, ki je nastalo kot scenska glasba h gledališki igri, 

pozneje pa sta z dodajanje stavkov nastali dve suiti. 

Poslušali smo: Jutro in V dvorani gorskega kralja iz suite Peer Gynt. 
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6. Skladatelj Jean Sibelius je bil velik domoljub. Odlomek iz njegove simfonične pesnitve 

Finlandia, je postal finska himna. 

 

7. S pomočjo interaktivnega gradiva www.iRokus.si poslušaj posnetek številka 97. 

 

8. Prepiši ali zalepi v zvezek 

 

 

JEAN SIBELIUS 

 

Bil je finski skladatelj in violinist, predstavnik finske nacionalne šole. Pogosto je oživljal like, 

mite in legende iz finske preteklosti. 

Poslušali smo: Finlandia.  

 

 

 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš:  

- pojasnil značilnosti glasbe nacionalnih šol 19. stoletja,  

- doživljajsko poslušal skladbe Griega in Sibeliusa 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, 21. 5. 2020.    sandra.hanzic@os-velikapolana.si   

 

Kdor še ni, naj pošlje naloge prejšnjih tednov. 

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. 
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