
GUM – delo doma (6. teden) 

 

6. RAZRED 

Poslali ste mi veliko slik zelo zanimivih brenkal. Nekatera sem videla prvič. 

 

Tudi v tem tednu še ostajamo pri brenkalih. 

Prejšnjič ste si ogledali posnetek harfe. Danes 

pa bomo spoznali KITARO. 

Veliko zanimivega boš izvedel/a v oddaji 

Firbcologi, ki jo najdeš na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tNRY5fs2xE 

 

Sedaj pa veselo na delo  

Izdelaj svoje brenkalo, ga fotografiraj in mi ga pošlji na jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si.  

Lahko izdelaš preprosto brenkalo (https://www.youtube.com/watch?v=YUphyoWfe0E) ali pa 

že skoraj pravo kitaro (https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI).  

Se že veselim vaših izdelkov! 

 

7. RAZRED 

Učiteljica Barbara mi je posredovala nekaj vaših izdelkov, ki so nastali ob poslušanju 

skladbe O, Fortuna. Moram reči, da ste pravi umetniki!                                       

 

Srednjeveški glasbeniki so uporabljali različne 

inštrumente. Dolga stoletja je bila inštrumentalna 

glasba namenjena le spremljavi petju, plesu in 

zabavi. Šele v 16. stoletju se je izoblikovala kot 

samostojna zvrst. Najbolj znana srednjeveška 

glasbila so: fidel, rebek, harfa, piščal, boben, 

portativ in druga.  

 

Tvoja naloga je, da na spletu poiščeš slike teh glasbil, jih zbereš v Wordovem 

dokumentu in mi jih pošlješ s pomočjo Lo.Polisa ali po elektronski pošti na naslov: 

jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si.  
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8. RAZRED 

Kako vam je bila všeč Chopinova glasba? Učiteljica Barbara mi je poslala nekaj 

čudovitih slik, ki so nastale ob poslušanju njegove glasbe.  

 

Danes bomo spoznali nemškega skladatelja Roberta 

Schumanna, ki je bil mojster manjših glasbenih oblik 

(klavirskih miniatur in samospeva). Poleg tega pa je 

obvladal tudi druge glasbene zvrsti (simfonije, komorna 

dela itd.).  

Poišči si miren kotiček v stanovanju in odpri okno. Če 

imaš možnost pojdi na balkon ali na vrt. Zapri oči in 

prisluhni Schumannovi  klavirski miniaturi Träumerei 

(Sanjarjenje). Uživaj in se prepusti svojim sanjam.  
 

Träumerei (klavirska izvedba): https://www.youtube.com/watch?v=ZbfdNTBqnVM  

Träumerei (orkestralna izvedba): https://www.youtube.com/watch?v=_3xe9Q2GOMw 

Na zgornji sliki je poleg skladatelja tudi Clara Schumann. Pobrskaj po spletu in zapiši 

v zvezek za glasbo, kdo je bila ta gospa in s čim se je ukvarjala. 

 

9. RAZRED 

Najpopularnejša novost v osemdesetih letih, ki je konkurirala rocku, je HIP-HOP, 

katere del je tudi rap. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Vir:  https://eucbeniki.sio.si/gum9/3240/index.html 

Glavni elementi hip hopa so: rap, DJ-stvo, 

grafiti in breakdance. Nekateri uvrščajo 

zraven še beatboxing, hip hop modo in hip 

hop sleng. 

Oglej si zanimiv posnetek Beethovnove 

skladbe v hip hop izvedbi. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxL-f2-PiJs 
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