
 

GUM 9. a, 9. b – 2. teden 

Pozdravljeni, učenci! 

Prvi teden dela na daljavo je za nami in seveda z njim nadaljujemo. Upam, da ste prvo 

nalogo dobro opravili in da ni bilo pretežko delo. Kdor še ni naredil referata o rapu, ima še 

čas, mi pa nadaljujemo z redno učno snovjo. 

Današnja tema je: ROCK, SLOGI IN POMEMBNI USTVARJALCI 

1. Za uvod si najprej predvajaj pesem: 
https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk  in razmisli, v čem se ta glasba 
razlikuje od jazza 

2. V Učbeniku/ 56, 57 preberi o rocku in najpopularnejših slogih do 60. let. Spoznal/a 
boš 50. in 60. leta, ki so zaznamovala razvoj rocka. 

3. Pojdi na youtube in prisluhni Elvisovi glasbi:  
           https://www.youtube.com/watch?v=ViMF510wqWA 
           https://www.youtube.com/watch?v=quosahdp8LM  ob tej pesmi tudi zapoj! 
          Lahko si predvajaš še tudi kakšno drugo Elvisovo pesem! 

4. Ker sta omenjeni še dve pomembni skupini takratnega časa THE BEATLES in THE 
ROLLINGSTONES, ti predlagam, da poslušaš njihove pesmi po lastnem izvoru. V 
zapisu imaš moje predloge, ti se pa sam/a odloči. UŽIVAJ OB POSLUŠANJU 
GLASBE! 

 
Sedaj pa sledi prepis! 

 

P: 
B. Haley: ROCK AROUND THE CLOCK 
 

- popularna glasba je glasba za zabavo, druženje, razvedrilo in je glasba, ki je 
največkrat izvajana 

- rock je zvrst popularne glasbe, ki se je  razvila v 60. letih 20. stoletja 
- nastal je iz rock and rolla – pod vplivom črnskega rhytm in bluesa ter country 

and westerna (glasba belcev) v ZDA in se razširil po svetu 
- ima izrazito poudarjen ritem, besedila razkrivajo probleme mladih, pomemben je 

jezikovni slog - žargon, oblačila in frizure 
- zasedba: vokal, električne kitare, bas kitara in bobni, pa tudi saksofon in 

klaviature 
 

ROCKOVSKI SLOGI 
1950: 
- začetnik rock and rolla je bil ELVIS PRESLEY znan kot kralj rock 'n' rolla je v 

svoji karieri posnel 94 malih plošč, 40 uspešnih albumov in odigral 27 filmskih 
vlog. 

P: 
DON'T BE CRUEL 
IT'S NOW OR NEWER                                                                                                                                 
 



  1960:  
- šestdeseta leta je zaznamovala skupina fantov iz Liverpoola The Beatles 

(1962) 
- njihova glasba je slonela na kitari in bobnih, popularne je še danes 
- člani: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr 
- razpadli so 1970. leta 
P: 
HELP 
LET IT BE 

 YESTERDAY 
 

- 1962. leta  je nastala skupina The Rollingstones                                                                                                                             
- 1969. leta so bili predstavljeni kot naboljša skupina 60. let 
- člani:Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Wats, Ronnie Wood (današnji) 
- prodali so več kot 200 milijonov albumov 

                                                                                                                                                                                                                                       
              
P: SATISFACTION 
 
 
 
Upam, da ti je bila ura všeč. V naslednjem tednu bomo nadaljevali s to temo. Tisti pa, ki ima 

referat, ga bo predstavil, ko se vrnemo v šolo.  

Bodite dobro in »zdrav« pozdrav, 

vaša učiteljica Damjana 


