
GUM – delo doma (7. teden) 

 

6. RAZRED 

Brenkala smo dobro spoznali. Tvoja naloga v tem tednu je, da rešiš naloge v 

delovnem zvezku na straneh 26 in 27. Nalogo na strani 28 vas je večina že opravila. 

Reši kar znaš, ostalo bomo skupaj, ko se vrnemo v šolo. V veliko pomoč ti bo, če boš 

posamezne skladbe poiskal/a na kanalu You Tube. 

V naslednjem posnetku pa že napoved teme za prihodnji teden: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0.  

Kot si lahko videl/a glasbeniki na inštrumente 

brenkajo. Temu načinu igranja rečemo pizzicato 

(izgovorimo picikato). Vendar to še ne pomeni, 

da ti inštrumenti spadajo k brenkalom! Violina, 

viola, violončelo in kontrabas so GODALA. 

Spoznali jih bomo v prihodnjem tednu. 

 

 

7. RAZRED 

Pri nalogi iz prejšnega tedna ste verjetno 

opazili, da je precej srednjeveških glasbil 

strunskih.  

Bi znali tudi sami izdelati preprosto strunsko 

glasbilo? Pa poskusimo! 

Poiskala sem dva predloga: 

https://www.youtube.com/watch?v=YUphyoWfe0E 

https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI 

Lahko se odločiš za enega od njiju ali pa 

narediš glasbilo po svojih zamislih. 

 

Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji s pomočjo Lo.Polisa ali elektronske pošte na 

naslov: jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
https://www.youtube.com/watch?v=YUphyoWfe0E
https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI


 

8. RAZRED – medpredmetno povezovanje (GUM-ŠPO) 

 

Johanna Straussa mlajšega imenujemo tudi »kralj 

valčkov«, saj je bil najpomembnejši skladatelj tega 

popularnega plesa iz 19. stoletja.  
 

 

Poleg tega je pisal tudi polke, četvorke, koračnice in 

operete. 

 

 

Straussovo slavno četvorko iz operete 

Netopir vsako leto na ulicah večjih mest  

zapleše več tisoč maturantov. 

https://www.youtube.com/watch?v=bxUiRzb508k&t=25s 

 

 

 

 

Naloga: Na spletu poišči naslove njegovih najbolj znanih valčkov, polk in operet. 

Naslove vpiši v Wordov dokument in zraven dodaj povezave (linke) do posnetkov, ki 

jih poiščeš na kanalu You Tube. Dokument mi pošlješ s pomočjo Lo.Polisa ali po 

elektronski pošti na naslov: jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si. 

 

Polko in valček zelo dobro poznamo tudi Slovenci. Največkrat ju lahko slišimo na 

veselicah in zabavah, kjer igra narodno-zabavni ansambel. Seveda so to drugačne 

polke in valčki kot jih je pisal Strauss. Pri navodilih za ŠPORT si oglej in se nauči, 

kako se pleše polka. Zavrti si Straussovo polko in razmisli, ali bi lahko našo polko 

plesal ob njegovi glasbi. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxUiRzb508k&t=25s
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9. RAZRED – medpredmetno povezovanje (GUM-ŠPO) 

Glasbene zvrsti, ki smo jih obravnavali do sedaj, so med mladimi zelo priljubljene. 

Kako pa je z narodno-zabavno glasbo?  

 

Narodno-zabavna glasba združuje elemente ljudske in zabavne glasbe. Razširjena je 

predvsem v Sloveniji, Avstriji, Švici in Nemčiji. Utemeljitelja narodno-zabavne glasbe 

pri nas sta brata Slavko in Vilko Avsenik. Sta avtorja skladbe Slovenija, od kod lepote 

tvoje (https://www.youtube.com/watch?v=V8mrWXvGTAE) in ene izmed največkrat izvajanjih 

skladb nasploh Na golici (https://www.youtube.com/watch?v=qJcevebMrqU).  Poslušaj še 

priredbi teh dveh skladb v izvedbi Perpetuum Jazzile:  

- https://www.youtube.com/watch?v=Pl1nd_Lzwyc  (Slovenija, od kod lepote tvoje) 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZjqUH0pvZ0U (Na golici) 

Kako sta ti všeč? 

 
 

Po zaslugi mladih narodno-zabavnih 

ansamblov (Modrijani, Gadi, Stil, Poskočni 

muzikanti) postaja ta zvrst glasbe vedno bolj 

priljubljena tudi med mladimi. 

 
 

To vrsto glasbe igrajo na veselicah in porokah, slišimo pa jo tudi na festivalih ter v 

radijskih in televizijskih oddajah. In katere plese plešemo na takšno glasbo? Enega 

izmed njih se boš v tem tednu naučil/a pri ŠPORTU. Katerega, boš izvedel/a v 

navodilih, ki so jih pripravili športniki. 

 

Naloga pri GUM: 

Izberi si tri narodno-zabavne ansamble in pri vsakem poišči skladbo, ki je tebi najbolj 

všeč in na katero bi lahko plesal/a ples, ki si se ga naučil/a pri športu. V Wordu 

oblikuj razpredelnico, v katero vpišeš ime ansambla, naslov skladbe, ki ti je najbolj 

všeč, in zraven prilepiš povezavo (link) do te skladbe na kanalu You Tube. 

Razpredelnico mi pošlješ s pomočjo Lo.Polisa ali po elektronski pošti na naslov: 

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