GUM 9. c – 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: JAZZ V SLOVENIJI
1. Najprej v mislih ponovi, kaj je jazz in kakšne so njegove značilnosti.
2. Zvočni primer, ki ga najdeš na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=wOPqcXx7Qy0 dobro poslušaj. Poglej,
katera glasbila se oglašajo. Ko boš prepisoval/a spodnji tekst, jih zapiši pod
naslov pesmi!
3. Vzemi v roke Učbenik/ 52 in preberi o jazzu v Sloveniji. Ko boš prebral/a, si
predvajaj novi zvočni primer na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=QZtT7nOLR8k , ob ponovnem
predvajanju pa zapoj tudi ti, saj imaš zapisano besedilo pesmi. Le potrudi se!
4. Ker si že na youtubovi strani, prisluhni še pesmi Nad mestom…
https://www.youtube.com/watch?v=DSIcdQ8p5wY . Kdo prepeva pesem? Ime
boš vpisal/a pri prepisu učne snovi v zvezek.
5. Zadnji zvočni primer ti je prav gotovo znan.:
https://www.youtube.com/watch?v=s5VBiMEUYSM . Prisluhni mu, nato pa še
ugotovi izvor pesmi in zapiši.
Zapis:
JAZZ V SLOVENIJI
P:
J.B.Benč: TA NOČ JE MOJA
(glasbila:….)
P:

jazz se je razvijal tudi v Sloveniji
prvi jazz orkester je nastal 1922. leta - original jazz Negode, ustanovil ga je
Miljutin Negode
1923. leta je Janez Gregorc v Slovenijo prinesel prvi saksofon
1945. leta je bil ustanovljen Plesni orkester Radia Ljubljana, kasneje se je
preimenoval v Big Band RTV Slovenija
prvi vodja je bil Bojan Adamič, skladatelj in aranžer
A. Adamič: KO BOŠ PRIŠLA NA BLED

-

njegovo delo je prevzel kasneje Jože Privšek, po njegovi smrti pa delo uspešno
nadaljuje Lojze Kranjčan

P:
J. Privšek: NAD MESTOM SE DANI
(ime pevke: …..)
-

1960. leta je bil na Bledu prvi jugoslovanski jazz festival
zaradi velikega povpraševanja se je festival preselil v Ljubljano – Mednarodni
festival jazza
znani skladatelji in instrumentalisti jazza:Urban Koder, Borut Lesjak, Petar Ugrin,
Mojmir Sepe, Janez Gregorc….

P:
Ljudska: KAJ TI JE DEKLICA (prir.)
(izvor pesmi:….)

Upam, da ti je bila ura všeč.
Bodi dobro in »zdrav« pozdrav,
učiteljica Damjana Mlakar

