
 

GUM 8.č - 2.teden 

Pozdravljeni! 

Prvi teden dela na daljavo je za nami. Gremo naprej! Ker je v nejasnosti, kdaj bomo 

sedli spet v šolske klopi, bomo nadaljevali z učno snovjo po našem načrtu. Vaši 

nastopi bodo torej počakali.  

Pri GUM smo začeli obravnavati glasbo narodov. Najprej vam prilagam zapis o glasbi 

severnjakov, če še niste uspeli prepisati: 

 

GLASBA NARODOV V ROMANTIKI 
 

- v mnogih evropskih deželah so začeli odpirati nacionalne šole 
- dela so skladatelji pisali v domačem jeziku 
- najbolj odmevno je bilo pri severnjakih in slovanskih narodih 
 

 

GLASBA SEVERNIH DEŽEL 
 

 
EDVARD GRIEG 
(1843 – 1907) 
 
P: 
SUITA PEER GYNT 
              - Jutro 
 
- bil je norveški skladatelj in pianist  
- zbiral je ljudske napeve  
- pisal je skladbe za klavir (Chopin severa), violino in godalne kvartete, najbolj 

znano delo je Suita Peer Gynt (scenska glasba) 
- po smrti so pepel raztresli blizu njegove hiše 
 
P: 
 SUITA PEER GYNT - V dvorani gorskega kralja 
 
 

 
JEAN SIBELIUS 
(1865 – 1957)  
 
P: 
  FINSKA - Uvod 
- finski skladatelj 



- rad je opeval svojo domovino 
- pisal je simfonije in simfonične pesnitve (Finska), samospeve, scensko glasbo.. 
- računalniški program Sibelius 

 

Današnja tema je : RUSKA GLASBA 
(zapis): 
 
P: 
Korsakov: ČMRLJEV LET 
 

1. Predvajaj si zvočni primer: https://www.youtube.com/watch?v=6QV1RGMLUKE 

Kaj se ti porodi v glavi ob poslušanju glasbe, koga »slišiš«?________________ 

2. V naslednjem zv. primeru boš videl znanega pianista; ? ___________________ 

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

3. V čem je razlika med obema deloma? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

- pomembno vlogo je imela skupina petih skladateljev – ruska peterica 
- člani: M. P. Musorgski – vodja, Cezar Kjuj, Aleksander Borodin, Nikolaj Rimski 

Korsakov, Mili Aleksejevič Balakirev (ustanovitelj skupine) 
- pisali so samospeve, opere, orkestralna dela, tudi na temeljih ljudske glasbe  
 
4. Predvajaj si: https://www.youtube.com/watch?v=s8z1_A-Zlbw ( 1,20') 

 
Za katero glasbilo je skladatelj napisal delo?  __________________________ 
 

P: 
Musorgski:SLIKE Z RAZSTAVE - Promenada 

 
- najuspešnejši je bil Modest Petrovič Musorgski, avtor klavirskega dela SLIKE Z 

RAZSTAVE (razstava prijatelja Hartmana) ter oper HOVANŠČINA in BORIS 
GODUNOV  

- delo Slike z razstave je Maurice Ravel zapisal za simfonični orkester 
 
5. predvajaj si še: https://www.youtube.com/watch?v=09h4JfaHylE 

V čem je razlika med prejšnjim posnetkom in tem? 

 

V učbeniku/50 si preberi o skladatelju Musorgskem. 

 


