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Spoštovani učenci 7. razreda!
Kot že veste, so nas izredne razmere prisilile za delo na daljavo. Tako vam pošiljam navodila
za samostojno delo, ki ga boste opravljali doma. Hkrati pa vas spodbujam, da vam je to izziv
samostojnosti in iznajdljivosti. Naj vam bo to kot odraz v zrelo in odgovorno življenje.
Za kakšno nejasnost ali vprašanje sem vam v podporo in na voljo preko elektronske pošte
(luka.scavnicar@guest.arnes.si) .

NAVODILA ZA DELO od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 (1 šolska ura)
Učna snov: Ponavljanje, utrjevanje

Dejavnost učencev/navodila za delo
Ta teden boste ponovili in na kratko preverili znanje o Humanizmu in renesansi.
Prepišite si vprašanja v svoj zvezek in odgovorite na njih!
PREVERJANJE in PONAVLJANJE – Humanizem in renesansa
1. Kaj je humanizem in kaj renesansa?
2. Kdaj je bilo to obdobje?
3. Naštej 3 pomembne skladatelje tega obdobja!
4. Kaj je maša?
5. Kaj sta motet in madrigal? In kakšna je razlika med njima?
6. Kakšna glasbila so obstajala v času renesance? Naštej!
7. Kaj je lutnja?
8. Kaj je tabulatura? Primerjaj jo z današnjo notacijo.
9. Za katera glasbila je značilna tabulatura?
10. Razloži renesančne plese!
11. Kaj pomeni pavana?
12. Kdo je bil Marthin Luther?
13. Zakaj je bil pomemben?
14. Za kaj se je zavzemal?
15. Kdo je Primož Trubar?
16. Zakaj je pomemben za nas Slovence?
17. Kaj prinese reformacija Slovencem?
18. Kaj praznujemo 31.oktobra?

19. Kdo je bil Jakob Petelin Gallus?
20. Zakaj je pomemben?
Na Youtube najdete tudi posnetke pomembnih del o skladateljih in lahko poslušate.

Želim vam uspešno delo ob spoznavanju renesančne glasbe na Slovenskem!
Vse dobro in pazite nase,
učitelj Luka Ščavničar

