
GUM IN LUM – MEDPREDMETNO POVEZOVANJE  

Pozdravljeni, učenci in učenke! 

V tem tednu bomo povezali dve umetnosti – glasbeno in likovno. Tudi umetniki na ta 

način pogosto najdejo navdih; likovniki v glasbeni, glasbeniki pa v likovni umetnosti. 

 

NAVODILA za LUM so skupna od 6. do 9. razreda.  

1. Osredotočeno poslušajte posnetke (osmošolci izberete enega od treh), ne da bi pri 

tem gledali spremljevalni video. 

2. Med poslušanjem bodite pozorni na svoje misli in občutke; gotovo se vam bodo 

porajale določene podobe, ki jih bo izvabila glasba. 

3. Izberite eno od teh miselnih predstav in jo upodobite v risbi ali sliki. Če se vam ob 

glasbi v mislih odvija zgodba, jo upodobite v stripu s 3 do 6 sličicami. 

4. Izberite poljuben format in katerokoli risarsko ali slikarsko tehniko, kar imate pač 

na voljo (svinčnik, barvice, kemični svinčnik, vodenke, kolaž …). 

 

Učiteljici Jerneja Vivod Ušen in Barbara Lapuh vas vabiva na glasbeno-likovni izziv. 

Kdor se ga bo lotil, naj likovni izdelek pošlje na naslov: barbara.lapuh@guest.arnes.si 

 

6. RAZRED – GUM 

Spoznali smo že: pihala, trobila, tolkala in glasbila s tipkami.  

V tem tednu pa bomo še BRENKALA.  

 

Vsi poznamo kitaro, ki je danes najbolj razširjeno 

brenkalo. Harfa, ki jo prav tako uvrščamo v družino 

brenkal, spada med najstarejša glasbila. 

Obstaja pa še veliko drugih brenkal. Pobrskaj po 

spletu in poišči slike najrazličnejših brenkal. Naj bodo 

čim bolj zanimive in iz različnih koncev sveta. Slike 

zberi v Wordovem dokumentu in mi ga pošlji po 

elektronski pošti na naslov: jerneja.vivod-

usen@guest.arnes.si. 

Prisluhni spodnjemu posnetku in prepoznaj brenkalo. Pozorni si oglej, kako se nanj 

igra. https://www.youtube.com/watch?v=nxNhUgr6LTM 
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7. RAZRED – GUM 

V preteklem tednu ste imeli nalogo, da napišete korona lestvico in mi jo 

pošljete po elektronski pošti. Od 62 sedmošolcev sem dobila samo 23 nalog. 

Tisti, ki to še niste naredili, to storite čim prej. 

 

Sedaj pa k novemu tednu naproti. 

Poleg cerkvene glasbe je v srednjem veku obstajala tudi posvetna 

glasba. Zaživela je v prvih stoletjih drugega tisočletja.  

 

Izvajalci so bili srednjeveški pevci, ki so jih v Franciji imenovali 

trubadurji in truverji, v Nemčiji pa minezengerji in vaganti.  

 

Iz 13. stoletja izhaja zbirka, ki so jo kasneje poimenovali Carmina Burana. Skladatelj 

Carl Orff je uglasbil 25 pesmi iz te srednjeveške zbirke in ji dal isti naslov: Carmina 

Burana. Postala je eno najbolj priljubljenih del 20. stoletja. Prisluhni najbolj znani 

pesmi O, Fortuna. 

https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4 

 

8. RAZRED – GUM 

Frederic Chopin je eden izmed mojih najljubših skladateljev. 

Všeč so mi njegove prepoznavne romantične melodije, 

raznoliki ritmi in bogate harmonije.  

Večino svojih skladb je napisal za klavir. Bil je mojster 

klavirskih miniatur. Pisal je: poloneze, mazurke, etude, 

nokturne, balade, valčke … 

Pobrskaj po spletu in ugotovi, katere narodnosti je bil in koliko 

je bil star, ko je umrl. V delovnem zvezku na strani 30 zapiši 

pomen skladatelja. 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE 

https://www.youtube.com/watch?v=fBA-38mzabs 

https://www.youtube.com/watch?v=RQb32EA1bCQ 
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9. RAZRED – GUM 

Rap, jazz in v tem tednu: ROCK.  

Poznate kakšno rockovsko skupino? Zelo veliko jih je. Značilna zasedba je 

sestavljena iz: vokala, električnih kitar, bas kitare in bobnov. V razširjeni zasedbi pa 

so dodane še klaviature, saksofon in druga glasbila. 

Rock se je razvil v šestdesetih letih 20. stoletja predvsem iz rock and rolla in je zelo 

razširjena zvrst popularne glasbe.  

 

 

 

V zvezek za glasbo zapiši: 

1. Kaj je rock? 

2. Naštej najpopularnejše rockovske sloge. 

3. Naštej vsaj 5 slovenskih in 5 tujih rockovskih skupin. 

 

Prisluhni izvajalcema na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc 

Katero znano skladbo izvajata glasbenika? 

Kakšna je skladba v začetku in kako se spremeni v drugem delu? 
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