
GLASBENA UMETNOST - 8. razred  

 PETI TEDEN 

Dragi osmošolci! 

Pošiljam vam zabaven spot na temo UMIVANJA ROK. Ne pozabite tudi vi na pomembno 

opravilo v času nevarne epidemije.  

https://youtu.be/yRGvYGAyxsg 

Prevod besedila, ki je na koncu posnetka pomeni:  

Vor dem Nasenbohr´n und vor dem Essen - Hände waschen nicht vergessen! 

Pred vrtanjem po nosu in pred jedjo – ne pozabite umiti rok! 

1. Naloga zate: Po ogledu videa, si posnetek oglej še enkrat  in ponavljaj gibe, ki jih 

kaže Werner! 

Upam, da ste skladbo prepoznali, saj smo jo letos že poslušali. 

Nekaj zanimivosti: Skladba na posnetku  del opere Wiliam Tell, ki jo je napisal italijanski  

skladatelj Gioacchino Rossini (1792 - 1868) 

  Gioachino Rossini, najpopularnejši operni skladatelj svojega časa, se je 
rodil v kraju Pesaro v Italiji. Tako kot mnogi skladatelji se je tudi Rossini za glasbo navdušil pri 
svojih starših. Gioachinov oče je igral rog in trobento, njegova mati pa je bila operna pevka. 
Ko je bil Gioachino še majhen deček, se je naučil igrati klavir in peti.  
V Rossinijevih časih je bilo premiera nove opere tako vznemirljivo, kot je za nas premiera 
novega filma. Rossini je svojo prvo opero napisal, ko je bil star 18 let. Njegova najbolj znana 
opera je Seviljski brivec. Leta 1829, ko je imel 37 let, je napisal opero William Tell. 
 

Pa potujmo iz Italije na Norveško.  

2. naloga zate: Oglej si animirani posnetek o norveškem skladatelju Edvardu Griegu in 

njegovi skladbi: Peer Gynt!  

https://www.youtube.com/watch?v=fBgPqhBUE2o 

Spoznali smo že in tudi to je primer PROGRAMSKE GLASBE, za katero je značilno, da  

skladatelji ustvarijo instrumentalno glasbo s programom – opisom, ki je nastane po likovni, 

književni, zgodovinski predlogi. V našem primeru po romanu norveškega pisatelja H. Ibsna: 

Peer Gynt. Skladba ima obliko SUITE, saj ima več stavkov s programskimi naslovi: Preludij, 

https://youtu.be/yRGvYGAyxsg
https://www.youtube.com/watch?v=rUCf2Cd5E80
https://www.youtube.com/watch?v=fBgPqhBUE2o


Jutro, Asina smrt, Anitrin ples, V dvorani gorskega kralja, Ugrabitev Ingrid, Arabski ples, 

Vrnitev Peer Gynta, Solveygina pesem, Ples hčerke gorskega kralja. 

3. Naloga zate: Izbrala sem tri stavke, ki jih poslušaj, nato pa si izberi tistega, ki ti je 

najbolj všeč ( o izboru boš poročal pri prvi glasbeni uri v šoli, zato si v zvezek zabeleži 

kratko utemeljitev) 

Jutro 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0 

Anitrin ples 

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

V dvorani gorskega kralja 

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

 

4. naloga zate: Da se malo razmigaš, zapleši Just dance ob priredbi Griegove glasbe! 

https://www.youtube.com/watch?v=OLY4SWW59n8 

 

Upam, da vam bo delo v zabavo in veselje! 

Andreja Kozlevčar 
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