Pozdravljeni, četrtošolci. 
Nekaj časa bomo očitno naše delo opravljali na daljavo. Vas že pogrešam!
Za kakršnakoli vprašanja sem vam ob dnevih, ko bi imeli na urniku pouk GUM, na voljo preko e-maila:
katja.vunderl@gmail.com.
Za vas sem pripravila vprašanja za utrjevanje in ponavljanje. Pridejo v poštev pri ustnem ocenjevanju
znanja. Vprašanja in odgovore zapišite v zvezek, pomagajte pa si z učbenikom in z zvezkom.

Glasba nas druži – Glasbeni zapis
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Naštej organizirane dejavnosti, ki potekajo na naši šoli. Kdo jih vodi?
Naštej štiri glasbene ustanove v Ljubljani in v Mariboru.
Za katere dejavnosti skrbijo kulturne ustanove v Ljubljani in Mariboru?
Katere podatke bi uporabili, če bi oblikovali vabilo za šolsko prireditev?
Naštej šest skupin glasbil glede na način igranja, katere se lahko učenci učijo v glasbenih
šolah.
Kdo je glasbenik?
Na katerih področjih lahko delujejo glasbeniki (naštej pet področij)?
Kdo je inštrumentalist, pevec, glasbeni pedagog, skladatelj in dirigent?
Napiši ime in priimek slovenskega in tujega skladatelja.
Kako imenujemo tišino v glasbi?
V notno črtovje nariši četrtinsko, osminsko, polovinsko in celinsko pavzo ter povej njeno
trajanje.
Iz pesmi Tri miši na dežju/Orkester/Ustavi vlak/Marko skače določi taktovski način, izvor in
skladatelja.
Kaj je opera? Naslov opere, ki smo jo obravnavali in njenega skladatelja.
Poimenuj moški in ženski glas.
Kako se imenuje besedilo za opero in kdo napiše zgodbo?
Napiši vsebino opere Čarobna piščal.
Kaj je arija?

Naloge:
1. Oglej si video posnetek operne arije na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ in odgovori na vprašanja:
-

Vrsta glasbe (vokalna/vokalno-inštrumentalna/inštrumentalna):

-

Glasbena zasedba:

-

Poimenuj pevski glas, ki ga poje solist(ka):

-

Kako (v kaj) so oblečeni nastopajoči?

-

Ali na odru stojijo pri miru?

-

Kje na predstavi opere igra orkester?

2. Oglej si video posnetek operne arije na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=BayTtpYP-bk in odgovori na vprašanja:
-

Vrsta glasbe (vokalna/vokalno-inštrumentalna/inštrumentalna):

-

Glasbena zasedba:

-

Poimenuj pevski glas, ki ga poje solist(ka):

-

Opiši sceno na odru.

-

Opiši tempo skladbe.

3. Oglej si video posnetek na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=THsbW6bBK2U in odgovori na vprašanja:

-

Vrsta glasbe:

-

Glasbena zasedba:

-

Kako se imenuje zasedba dveh pevcev?

4. Ponovi učno snov »Opera«, na katero so se nanašali videoposnetki in vprašanja.

