
Pozdravljeni učenci 7. razreda. 

 

Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si  

 

 

9. teden, torek, 19. 5. 2020 

10. teden, torek, 26. 5. 2020 

 

1. Počasi zaključujemo z obdobjem baroka. Ostalo nam je samo še poglavje Barok na 

Slovenskem, ki ste se mu posvetili že prejšnji teden, dokončamo pa ga ta teden. Navodila so 

bila za dva tedna, vi pa ste si delo poljubno porazdelili. 

 

2. V DZ na strani 81 preberite o glasbenem baroku na Slovenskem in odgovorite na vprašanje 

številka 1.  

 

3. V DZ na strani 82 preberite o skladatelju Janezu Krstniku Dolarju. Poslušajte glasbeni 

primer številka 71 in odgovorite na vprašanji 2a in 2b. 

 

4. V DZ na strani 82 preberite o skladatelju Jakobu Frančišku Zupanu. Poslušajte glasbeni 

primer številka 72 in odgovorite na vprašanje 3a, 3b in 3c. 

 

5. Prepiši ali zalepi v zvezek. 

 

 

BAROK NA SLOVENSKEM 
 

Barok se je razvil tudi pri nas, o čemer pričajo številne ohranjene arhitekturne, slikarske, 

kiparske, literarne in glasbene umetnine.  

Najpomembnejše združenje glasbenikov je bila Academia Philharmonicorum, ki je začela 

delovati leta 1701. Njeni člani so si prizadevali za visoko umetniško raven, v njenem okviru 

sta delovala tudi pevski zbor in orkester. 

 

Izak Poš je kot skladatelj deloval v Ljubljani. Napisal je zbirki baletnih in plesnih stavkov, 

torej plesno glasbo. 

 

Janez Krstnik Dolar izvira iz Kamnika. Pisal je psalme, maše in inštrumentalne skladbe. 

Najbolj znan je po svojih ballettih. To so inštrumentalne skladbe s plesnim značajem. 

 

Jakob Frančišek Zupan je napisal prvo slovensko opero Belin. 

 

 

 

 

6. Izpolni miselni vzorec v DZ na strani 83. 
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Uspešen boš, ko boš: 

- pojasnil značilnosti glasbe baroka na Slovenskem, 

- doživljajsko in analitično poslušal glasbene primere. 

 

 

 

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 do srede, 27. 5. 2020.         sandra.hanzic@os-velikapolana.si   

 

Pošljite strani 81, 82 in 83 v DZ.  

 

Kdor še ni, naj pošlje naloge preteklih tednov. 

Poslikaš lahko s pametnim telefonom, jaz pa ti bom podala povratno informacijo. 

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

gradiva. 
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