
Pozdravljeni osmošolci, 

zaradi izrednih razmer za ohranjanje zdravja se bomo tokrat srečevali na daljavo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Ta čas izkoristi za solistično petje/igranje  ob spletni spremljavi. 

 

 V družinskem krogu zapoj/zaigraj venček ljudskih in ponarodelih pesmi iz družinske 
pesmarice in pesmarice v samostojnem delovnem zvezku, saj slovenski pregovor pravi: 
»Kdor poje rad, ostaja mlad!« 
 

 V samostojnem delovnem zvezku GLASBA DANES IN NEKOČ 8 (SDZ):  

  preberi snov od str. 40 do str. 42 in v črtasti zvezek odgovori na vprašanja na str. 43;  

Naslov v zvezku: ROMANTIKA V GLASBENI UMETNOSTI 

 preberi snov na str. 44, 46, 48 in si z markerjem označi POVZETKE (zelena barva) pri 
teh skladateljih;   

 podčrtaj pojem SAMOSPEV na str. 44 in KONCERTNA UVERTURA na str. 46. 
 

 V samostojnem delovnem zvezku GLASBA DANES IN NEKOČ 8 (SDZ) reši nalogi na str. 

100, fotografiraj in pošlji na moj  mail:  valerija.somen@gmail.com  do 2. aprila 2020. 

 

Poslušaj zvočne posnetke iz zgoščenke:  

 CD2 št. 9 v SDZ ima številko 39 in reši nalogo št. 3 v SDZ na str. 42, 

 CD2 št. 10 v SDZ ima številko 40 in reši nalogo št. 1 v SDZ na str. 44, 

 CD2 št. 11 v SDZ ima številko 41 in reši nalogo št. 2 v SDZ na str. 44 in 45, 

 CD2 št. 12 in 13 v SDZ ima številko 42 in 43 in reši nalogo št. 1 in 2  v SDZ na str. 46,  

 CD2 št. 14 in 15 v SDZ ima številko 44 in 45 in reši nalogo št. 1 v SDZ na str. 48. 
 

 
 DODATNA NALOGA: 

Dragi mladi pevci in inštrumentalisti širite dobro voljo med domače in sosede, pridružite 
se vseslovenski akciji GLASBA Z BALKONOV, ki poteka vsako nedeljo ob 17. uri. 
Posnamite svoj pevski ali inštrumentalni nastop z balkona in ga pošljite na moj mail.  
 
 

Zdaj pa veselo na delo ! 
Učiteljica glasbe Valerija Šömen 

mailto:valerija.somen@gmail.com

