PRIPRAVA NA OCENJEVANJE ZNANJA, 7.r

1. PALEOLITSKA PIŠČAL
 Kje je bila najdena? V jami Divje babe.
 Kdaj je nastala in kdo jo je izdelal? Približno 45. 000 let pr. Kr., izdelal jo je
Neandertalec.
 Kje jo hranijo danes? V Narodnem muzeju v Ljubljani.
 Iz katerega materiala je izdelana? Iz kosti divjega medveda.
2. Kakšen je bil namen glasbe v pradavnini? Glasba je bila povezana z gibanjem, plesom
ter je bila del magičnih obredov.
3. Iz katerih materialov so izdelovali instrumente? Les, kost, koža, kamen, mehur...
4. Kaj pomeni izraz improvizacija? Kadar izvajalci brez razprave, zapisa ali dogovora
ustvarijo glasbo. Da si glasbo sproti izmislijo.
5. Kaj počne:
 Arheolog? vodi izkopavanja, materialne vire - instrumente,... preda muzikologu.
 Muzikolog? Proučuje zgodovino glasbe.
 Etnomuzikolog? Proučuje ljudsko glasbo.
6. Naštej ljudstva, ki še danes izvajajo glasbo pradavnine. Aborigini – staroselci iz
Avstralije, Maori – staroselci iz Nove Zelandije, Indijanci - iz Južne Amerike, nekatera
afriška ljudstva.
7. Kaj je didžeridu? Avstralski instrument, glasbilo Aboriginov, narejen iz bambusove palice,
okrašen z ljudskimi poslikavami, na njega se igra s posebno tehniko – krožno dihanje.
8. Naštej stare civilizacije. Egipt, Mezopotamija, Kitajska, Indija, Judje
9. Po katerih virih lahko sklepamo kakšna je bila glasba v Egiptu 3000 let pr. Kr.?
Naštej instrumente, ki so jih poznali takrat.
Po najdenih slikarijah v faraonskih grobnicah, ohranjeni inštrumenti. Dvojna piščal
(dvojni aulos), harfa, lutnja, lira.
10. Kako se imenuje kitajska lestvica? Koliko ima stopenj? Pentatonika, ima 5 stopenj.
11. Naštej katera indijska glasbila poznaš. Uvrsti jih v družino glasbil glede na način
izvajanja. Vina – brenkalo, sitar – brenkalo, tabla – tolkalo.
12. Kaj veš o glasbi v grški antiki? Glasba je imela pomembno vlogo v življenju, šoli in
gledališču. Z njo so se ukvarjali veliki misleci, Platon, Pitagora. Po verovanju je bila glasba
v grški mitologiji božanskega izvora.
13. Kako se imenujejo starogrške lestvice in kateri dve sta se ohranili še danes?
Modusi. Jonski in eolski modus, današnji dur in mol.
14. Kako se imenuje grški bog glasbe in umetnosti? Apolon.
15. Kdo je bil Orfej in kaj je njegov simbol? Mitološki pevec, ki je tako lepo pel in igral na
liro, da je ganil vsakogar.
16. Kako se imenuje najstarejša grška pesem, ki je prva zapisana v notah? Seikilova
pesem.
17. Kako so Grki zapisovali note? V obliki grških črk.

18. Naštej grške instrumente? Opiši liro in kítaro. Lira, kítara, dvojni aulos. Lira je
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sestavljena iz želvjega oklepa, ki služi kot zvočnica, okvir je iz živalskih rogov in ima
črevaste strune. Pri kítari je razlika v tem, da nima želvjega oklepa, ampak je njen trup
lesen.
Kaj je interval v glasbi? Naštej jih. Razdalja med dvema tonoma. Prima, sekunda, terca,
kvarta, kvinta, seksta, septima, oktava.
Dopolni manjkajoče tone ali imena tonov. (delovni list prilepljen v zvezku).
Analiziraj podano skladbo: (primer skladbe je v zvezku na str. 12, Čudežna klop).
 V katerem ključu je skladba?
 V katerem taktovskem načinu je skladba?
 Kdo je skladatelj?
 Kdo je pesnik?
 Koliko je osmink?
 Koliko je četrtink?
 Koliko je polovink?
 Koliko je polovink s piko?
 Kakšen je karakter skladbe?
 Koliko kitic ima skladba?
Slušni primeri. (Primeri, ki smo jih poslušali v šoli.)
Analiza koncertnega lista: (primer koncertnega lista je prilepljen v zvezku).
 Kdaj in kje je bil koncert?
 Naštej nastopajoče.
 Kdo je spremljal Mladinski pevski zbor na klavir?
 Kdo je skladatelj skladbe Ples?
 Kdo je igral na saksofon?
 Kdo je povezoval koncert?
Naštej pet ljudskih pesmi. .
1. Kol'kor kapljic, 2. Iz zemlje gre trsek, 3. Moj očka ima konjička dva, 4. Čuk se je oženil,
5. Jaz pa pojdem na Gorenjsko.
Naštej pet umetnih skladb.
1. Pridi, prijatelj, 2. Lipa, 3. Oda radosti, 4. Sončen dan, 5. Dan ljubezni.

