Pozdravljeni učenci 9. razreda.
Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si

5. in 7. teden, 17. 4. 2020 in 8. 5. 2020
Ker je bil v petek, 24. 4. 2020, športni dan, se navodila prenesejo v ta teden.
Navodila so za dva tedna. Delo si lahko poljubno porazdeliš.
1. Poglej oddajo Muzika je to – Jazz in odgovori na vprašanji:
Na katera glasbila so igrali glasbeniki v oddaji? Napiši sedem (7) glasbil.
Katere jazzovske sloge zaslediš v oddaji? Napiši jih po časovnem zaporedju.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/43523899

2. V zvezek najprej prepiši snov, potem pa odgovori na vprašanji iz oddaje.

JAZZ
Jazz se je razvil v Ameriki, v mestu New Orleans, okoli leta 1900. Nastal je z združitvijo
črnske duhovne glasbe in glasbe belskih priseljencev.
Jazz lahko izvajajo solisti, manjše zasedbe 5 - 8 glasbenikov imenovane combo, in večje
zasedbe, big band. Za jazz so značilna naslednja glasbila: trobenta, klarinet, kontrabas, klavir,
saksofon in tudi bas kitara in vokal.
Nekaj znanih glasbenikov: Louis Armstrong, Scott Joplin, Benny Goodman …
Na katera glasbila so igrali glasbeni v oddaji Muzika je to – Jazz? (Napiši vsaj sedem (7)
glasbil).
Katere jazzovske sloge zaslediš v oddaji? Napiši jih po časovnem zaporedju.

3. S pomočjo interaktivnega gradiva, ki ga najdeš na www.iRokus.si poslušaj glasbene
posnetke od številke 53 do 65 (razen 60 in 61) in odgovori na vprašanja v DZ na strani 67, 68
in 72.
4. Zapoj pesem po tvoji izbiri.

Uspešen boš, ko boš:
- pojasnil značilnosti jazz glasbe.
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 do petka, 8. 5. 2020, pošlji na moj e-naslov

sandra.hanzic@os-velikapolana.si

Tisti, ki še niste, pošlji tudi slike nalog prejšnjih 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.

