
Pozdravljeni osmošolci, 

 

spet nas je doletelo delo na daljavo. Pri glasbeni umetnosti bo delo potekalo podobno kot 

lansko šolsko leto, le da boste dokaze o delu pošiljali na moj nov službeni e-naslov, ki je 

sandra.hanzic@guest.arnes.si  

 

Ponedeljek, 19. 10. 2020 in četrtek 22. 10. 2020 – Prvi nemški in avstrijski romantiki 

Navodila so za dve uri, vi si pa delo sami razporedite kako vam ustreza.  

 

1. Prejšnji teden ste v šoli dobili vprašanja, ki se nanašajo na novo glasbeno obdobje, ki ga 

bomo začeli spoznavati in to je romantika. 

Na listu, ki ste ga zalepiti v zvezek, so bila vprašanja, na katera ste morali odgovoriti že 

prejšnji teden. Preverite, če so vaši odgovori pravilni oz. jih popravite ali dopolnite.  

 

1. Katero stoletje obsega obdobje romantike? 

Romantika je evropska umetnostna smer 19. stoletja. 

 

2. Kje so skladatelji iskali navdih? 

Skladatelji so iskali navdih v ljudskem izročilu, naravi, domišljiji, daljni preteklosti in v 

oddaljenih krajih. 

 

3. Kaj se je razvilo v drugi polovici 19. stoletja? 

V 2. polovici 19. stoletja so se razvile nacionalne šole, to pomeni, da so skladatelji 

slovanskih in skandinavskih narodov ter Španije, v svojo glasbo vključevali elemente ljudske 

glasbe (melodije in ritme) in tako izražali ljubezen do domovine. 

 

4. Kje so se odvijale glasbene prireditve? 

Glasbene prireditve so se odvijale v koncertnih dvoranah in opernih hišah, priljubljeno 

postane tudi hišno muziciranje.  

 

5. Naštej značilnosti glasbe v obdobju romantike. 

Melodije v romantiki so spevne in imajo večji glasovni obseg, ritem je razgiban in bolj izrazit, 

skladatelji uporabljajo velike dinamične razpone. 

 

6. Katere glasbene oblike so značilne za romantiko? 

Nastajati so začele kratke glasbene oblike, kot so samospev in klavirska miniatura. Prevzeli pa 

so tudi glasbene oblike prejšnjih obdobij in jim dali romantičen pridih: simfonija in opera. 

Nastane tudi programska glasba, simfonične pesnitve, rapsodije, glasbene drame, balet … 

 

7. Napiši razliko med programsko in absolutno glasbo. 

Programska glasba nastane, ko dobi skladatelj zunajglasbeni navdih iz knjige, slike, narave, 

dogodka … Običajno jo prepoznamo po naslovu. 

Absolutna glasba je tista, pri kateri skladatelj ne misli na nič drugega kot na glasbeno vsebino 

(sonata, simfonija, koncert …). 
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2. V zvezek zalepite list GLASBENE OBLIKE ROMANTIKE, ki ste ga dobili prejšnji 

teden v šoli. (Če ga kdo nima, mi naj to sporoči). 

 

3. Ta teden bomo spoznali prve nemške in avstrijske skladatelje romantike. To so Franz 

Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy in Robert Schuman. Pravilno izgovorjavo poišči 

v DZ na straneh 114 – 118.  

 

4. V DZ na strani 44 preberi o skladatelju Franzu Schubertu.  

 

5. V interaktivnem delovnem zvezku (DZ), ki ga najdeš na www.iRokus.si poslušaj glasbena 

posnetka št. 40 in 41 ter v DZ reši nalogi 1 in 2b.  

V DZ odgovarjaj samo na tista vprašanja, ki jih navedem, ne na vsa, ker bo preveč. 

 

6. Prepiši ali zalepi v zvezek. 

 

FRANZ SCHUBERT 

 

Bil je avstrijski skladatelj, ki je prvo izobrazbo dobil od očeta. Pel je v deškem pevskem 

zboru, predhodniku današnjih Dunajskih dečkov. Bil je eden izmed najbolj nadarjenih 

romantičnih skladateljev. V svojih 31 letih življenja je napisal več kot 600 samospevov, 9 

simfonij, pisal je tudi opere, komorna dela in klavirske skladbe. 

Najbolj znan je po samospevih, to je skladba za glas in klavir, in tudi po Nedokončani 

simfoniji. 

Ljubitelji njegove glasbe so se zbirali na srečanjih, imenovanih schubertiade.  

Poslušali smo: 

- Postrv (samospev), 

- Postrvji kvintet. 

 

 

7. V DZ na strani 46 preberi o skladatelju Felixu Mendelssohnu Bartholdyju.  

 

8. V interaktivnem DZ poslušaj glasbena posnetka št. 42 in 43 ter v DZ reši nalogo 1. 

 

9. Prepiši ali zalepi v zvezek. 

 

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 

 

Nemški skladatelj je že kot otrok nastopal na klavirskih koncertih. Svoje najbolj znano delo, 

Sen kresne noči, je napisal pri 17. letih. Po glasbeni obliki je to koncertna uvertura, izvaja jo 

orkester in spada med programsko glasbo. Znan je tudi po klavirskih skladbah z naslovom 

Pesmi brez besed.  

Poslušali smo: Poročna koračnica iz koncertne uverture Sen kresne noči. 

 

http://www.irokus.si/


10. V DZ na strani 48 preberi o skladatelju Robertu Schumannu.  

 

11. V interaktivnem DZ poslušaj glasbena posnetka št. 44 in 45 ter v DZ reši nalogo 1.   

 

12. Prepiši ali zalepi v zvezek. 

 

ROBERT SCHUMANN 

 

Bil je nemški skladatelj, pianist in učitelj klavirja. Pisal je klavirske miniature, samospeve, 

simfonije in komorna dela. Njegova žena Clara je bila zelo dobra pianistka in tudi 

skladateljica. 

Poslušali smo: Sanjarjenje (klavirska miniatura). 

 

 

 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš: 

- pojasnil značilnosti glasbe v obdobju romantike, 

- doživljajsko poslušal odlomke iz Schubertovih, Mendelssohnovih in Schumannovih skladb, 

jih analiziral ter izrazil svoje doživljanje ob poslušanju.  

 

 

 

Dokaz vašega dela bodo rešene naloge v delovnem zvezku in zapis v zvezek. 

 

 

 

POMEMBNO 

Da bom vedela, da si naloge v DZ res reševal in učno snov prepisal v zvezek, jih poslikaj 

in pošlji na moj e-naslov najpozneje v četrtek, 22. 10. 2020.   sandra.hanzic@guest.arnes.si 

 

Ta teden pošljete poslikane strani 44, 46 in 48 v DZ ter zapise v zvezek.  

 

Na tem e-naslovu sem dosegljiva tudi za pomoč ob kakšnih težavah in za dodatno razlago. 


