
GLASBENA UMETNOST 7 (4. 5. – 8. 5. 2020) 

Dragi sedmošolci. Prvomajske počitnice so se iztekle. Ker vas morda skrbi, kako bo z ocenami... 

Pri GUM v mesecu maju ne bo nobenega testa ali ustnega ocenjevanja znanja. Tisti učenci, ki 

morate še kaj postoriti, ste 4. 5. 2020 dobili moj mail z navodili. Ostali imate opravljene obveznosti 

(vsi, ki ste mi poslali zahtevano in dobili mojo povratno informacijo, ste si v 2. oc. obdobju zaslužili 

oceno odl (5). Ker pa boste nekateri ob zaključevanju med oceno, bi to morda želeli zvišati. To 

lahko storite tako, da izmed spodaj naštetih dejavnosti izberete eno in posnetek ali fotografijo do 

konca meseca maja pošljete na moj e-naslov: vita.mekinda@sola.velike-lasce.si. Zadošča 1 

»pošiljka«. Če so slučajno kakšne nejasnosti ali ocen ne poznate, mi pišite... Na izbiro imate: 

 petje pesmi (lahko si jo izmislite ali sami zapojete npr. del srednjeveške Poredni maj - 

pesmarica, str. 76),  

 igranje ritma (sami si izmislite ritmično spremljavo za npr. popevko, ki vam je všeč), 

 ustvarjanje novega besedila na znano melodijo (na temo srednjega veka ali renesanse), 

obvezen je podatek, na katero melodijo je ustvarjeno. 

 izdelava uporabnega glasbila (izbira materiala je prosta, inštrument naj bo izviren in naj 

dobro zveni), 

 ustvarjanje nove melodije (učenci GŠ lahko melodijo predstavijo s svojim 

inštrumentom). 

________________________________________________________________ 

 

Danes na kratko nadaljujemo z glasbo v renesansi, ki je živela tudi na slovenskih tleh. Primoža 

Trubarja bolj poznate kot utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, manj znano pa je, da je tudi 

avtor 1. slovenske pesmarice z naslovom Eni psalmi. 

 

Kar je zapisano z zeleno, prepišeš v zvezek. 

Renesančna glasba na Slovenskem 
 

Poslušaj Trubarjevo skladbo z naslovom Nu pujte, pujte vsi ludje in odgovori na 2 vprašanji: 

https://www.youtube.com/watch?v=YW1oOr6t4ok 

♫ Primož Trubar: Nu pujte, pujte vsi ludje 

Skladbo izvaja________________ 

Preberi besedilo začetka skladbe in napiši, kaj nam po tvojem mnenju naroča Trubar. 

Nu pujte, pujte vsi ludje, vselej se veselite!  

Trubar nam naroča, da ________________________ 

Primož Trubar je izdal 1. slovensko pesmarico z naslovom Eni psalmi. 

 

 

 

To je za danes vse. Prihodnjič pa več o našem »največjem« skladatelju Iacobussu Gallusu 

Carniolusu.  

Lepo vas pozdravljam. 

Vita Mekinda 
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