Pozdravljeni učenci 6. razreda.
Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si
9. teden: 20. 5. 2020
Za nami je ocenjevanje znanja. Ocene so bile zelo dobre, za kar vam čestitam.
Do konca šolskega leta je samo še nekaj tednov in verjamem, da bodo hitro minili.
1. Današnja ura bo namenjena utrditvi in ponovitvi različnih glasbenih zvrsti. Ponovimo.
Ljudska glasba
To je najpreprostejša glasba. Igrajo jo preprosta, ljudska glasbila, na katera igrajo ljudski
godci. Petje je grleno, pesmi so preproste. Pogosto se nanje pleše ljudske plese.
Klasična ali umetniška glasba
To je glasba, ki jo igrajo glasbila in orkestri ter pevci in pevski zbori, o katerih smo se letos
učili pri pouku. Napiše jo skladatelj, izvajajo jo šolani glasbeniki.
Popularna glasba
To je glasba, ki jo posluša največ ljudi. Tipična zasedba je: pevec, kitara, bas kitara, bobni,
sintetizator. Slišimo jo po radiu, televiziji, vrtimo si jo po youtubu,… Pravimo ji tudi
komercialna glasba, ker je lahkotna in zato privlači številne poslušalce. V popularno glasba
spadajo zvrsti: pop, rock, hip hop, techno, rap, raggae, country, rock'n'roll,…
Jazz
To je glasba, ki zveni resneje kot popularna glasba in zabavneje kot klasična glasba. Zanjo so
značilne sinkope, stalen ritmični utrip in improvizacija (sprotno izmišljevanje glasbe). Lahko
jo igrajo klasična glasbila ali glasbila popularne glasbe. Najbolj značilna so: klavir, saksofon,
kontrabas in set bobnov.
Plesna glasba
Je glasba, ki je namenjena plesu. Npr. valček, tango, polka, samba, disco glasba,…
Narodno-zabavna glasba
Je mešanica popularne in ljudske glasbe. Najbolj značilen inštrument je harmonika ali
frajtonarica (diatonična harmonika).

2. Sledi reševanje naloge, v kateri se boš preizkusil v prepoznavanju glasbenih zvrsti.
V zvezek napiši naslov Ponovitev zvrsti glasbe.
Poslušaj šest glasbenih primerov in v zvezek napiši za katero zvrst gre.
(Npr: 1. primer: narodno-zabavna glasba)
1. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=3gXm_xZZ3vo

2. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=yCHXkjYwN0Y
3. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=-9MSF0zLPqo
4. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=9HTRRO5u3Co
5. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
6. primer:
https://www.youtube.com/watch?v=iW71-sVyMzM

Uspešen boš, ko boš:
- ob analitičnem poslušanju prepoznal zvrsti glasbe.

Dokaz vašega dela bo rešena naloga v zvezku.

POMEMBNO
Da bom vedela, da si nalogo res opravil, jo poslikaj in do petka, 22. 5. 2020, pošlji na moj
e-naslov

sandra.hanzic@os-velikapolana.si

Kdor še ni, naj pošlje tudi naloge prejšnjih tednov.

