
Pozdravljeni sedmošolci, 

 

če imate kakšna vprašanja, težave, potrebujete pomoč, dodatno razlago, pojasnilo …  

sem dosegljiva na sandrahanzic@yahoo.com 

 

9. teden: ponedeljek (18. 5. 2020):  

 

1. ura: Časovne vzporednice 

 

1. Danes bomo najprej ponovili in utrdili znanje o obdobju renesanse, potem pa začeli 

spoznavati novo obdobje, ki sledi renesansi in to je barok. 

 

2. V DZ na strani 58 in 59 so časovne vzporednice, kjer je na kratko zbrano dogajanje v času 

renesanse na različnih področjih. Dobro si oglej in preberi že vpisane podatke. S pomočjo 

zvezka, DZ in spleta dopolni podatke.  

 

 

2. ura: Uvod v barok 

 

1. V DZ preberi poglavje Uvod v večjem sklopu Glasba v baroku, na strani 60 in 61 in reši 

nalogi 2 in 3. 

 

2. S pomočjo interaktivnega gradiva www.iRokus.si poslušaj glasbena posnetka 50 in 51, 

ter reši nalogi 4 in 5 (tudi na strani 64).  

 

3. Prepiši ali zalepi v zvezek:  

 

 

 BAROK  
Barok je umetnostno obdobje v 17. in prvi polovici 18. stoletja. Glasba je bila privilegij 

bogatih, ki so jo izvajali na dvorih, v cerkvah in na prostem.  

Za baročno glasbo so značilne razgibane melodije, ki so skladno urejene, okraševanje melodij, 

monodija, enotematičnost, motorika (enakomeren, tekoč ritem), virtuoznost in improvizacija. 

V tem času se je razvila sodobna notacija, kot jo poznamo še danes.  

Najpomembnejša baročna glasbila so: flavta, trobenta, timpani, lutnja, čembalo orgle, viola da 

gamba in viola da braccio.  

Največji skladatelji baroka: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Claudio 

Monteverdi, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Janez Krstnik Dolar.  

 

 

 

 

 

http://www.irokus.si/


Uspešen boš, ko boš: 

- ponovil značilnosti renesanse, 

- pojasnil značilnosti glasbe baroka, 

- doživljajsko poslušal Händlovo Uverturo iz glasbe na vodi in Vivaldijevo Pomlad iz Štirih 

letnih časov in izrazil svoje doživljanje ob poslušanju. 

 

 

 

Dokaz vašega dela bodo rešene naloge v DZ in zapis v zvezek. 

 

 

POMEMBNO 

Da bom vedela, da si zadane naloge res opravil, mi do srede, 20. 5. 2020, na moj e-naslov 

pošlji: fotografijo zvezka ter strani 58, 59, 60, 61, 62 in 64 v DZ. 

 

Napišite tudi, če potrebujete dodatno razlago ali imate težave pri dostopu do 

elektronskega gradiva. 

 


