
GUM – delo doma (3. teden) 

 

6. RAZRED 

Ena izmed skupin pri praktični delitvi glasbil so tudi GLASBILA S TIPKAMI. Kateri 

inštrumenti spadajo v to skupino, si lahko ogledaš v delovnem zvezku na strani 23. 

Poimenuj inštrumente, ki jih vidiš na slikah. 

 

Najbolj prepoznaven inštrument iz te skupine je KLAVIR. 

Nekaj zanimivosti o njem najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=kwdPV3zaKac 

Tukaj pa boš spoznal mladega virtuoza: 

https://www.youtube.com/watch?v=eeUf8WqDzcw 

Ni nujno da na klavir igramo samo po tipkah: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM 

 

Klavir je zelo zanimiv inštrument in nanj lahko igramo skladbe najrazličnejših 

glasbenih zvrsti in obdobij. Težava pri klavirju pa je ta, da je to zelo velik in težak 

inštrument in ga ne moremo pospraviti v kovček tako kot npr. flavto ali klarinet. Kaj 

misliš, koliko tehta in kako dolg je koncertni klavir? Odgovor poišči na spletu. 

 

7. RAZRED 

V tem tednu te čaka dirigentski izziv, ki pa je zelo zabaven in smešen. 

Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM  

Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem 

videoposnetka. Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom. 

 

Po izvedenem dirigiranju poišči odgovore na naslednja vprašanja: 

- Ime in priimek dirigenta? 

- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu? 

- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 

- Naslov skladbe in skladatelj (pomagaj si s komentarji pod videoposnetkom)? 

 

Želim ti veliko veselja in zabave ob dirigiranju! 

https://www.youtube.com/watch?v=kwdPV3zaKac
https://www.youtube.com/watch?v=eeUf8WqDzcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM
https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM


8. RAZRED 

V zadnjih tednih je Italija velikokrat omenjena v medijih, žal zaradi izrednih razmer v 

zvezi s koronavirusom. Da si ne bomo Italije zapomnili samo po tem, bomo ta teden 

pri glasbi namenili enemu največjih  

italijanskih in tudi enemu največjih  

opernih skladateljev nasploh,  

Giuseppe Verdiju. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Verdi je bil že v času svojega življenja zelo priljubljen. Ko so razglasili novico, da je 

umrl, se je na milanske ulice zgrnilo več kot dvesto tisoč ljudi. Med pogrebnim 

sprevodom so ljudje nežno prepevali napev iz njegove opere Nabucco.  

https://www.youtube.com/watch?v=2VejTwFjwVI 

To pesem najdeš tudi v pesmarici v slovenskem prevodu na strani 91. Prisluhni 

posnetku na spodnji povezavi in zraven zapoj: 

https://www.youtube.com/watch?v=uLzCofR68EA 

In še v drugi izvedbi: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2PtFsNDLX0 

 

Na spletu poišči, o čem govori opera Nabucco in vsebino opere zapiši v zvezek za 

GUM.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VejTwFjwVI
https://www.youtube.com/watch?v=uLzCofR68EA
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9. RAZRED 

V naslednjih tednih se bomo posvetili različnim glasbenim zvrstem. V zvezek za 

glasbo zapišeš vsaj 10 različnih glasbenih zvrsti. Pomagaj si s spletom. 

 

Izvajalca katere glasbene zvrsti sta glasbenika na slikah?  

 

              

                                                                           (Rok Trkaj)                                                (Snoop Dogg) 

 

V zvezek zapiši: 

-  glavne značilnosti te zvrsti glasbe 

- nekaj slovenskih in nekaj tujih izvajalcev 

- na portalu YouTube poslušaj vsaj tri skladbe te zvrsti in naslove zapiši v zvezek 

 

Ali ti je ta zvrst glasbe všeč ali ne? Zakaj? 

 

Če boš imel/a ustvarjalni navdih, lahko tudi sam/a napišeš pesem v tem slogu. 

 


