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Programska in absolutna glasba 

6. a: Ponedeljek, 18. 5. 2020        6. b: Sreda, 20. 5. 2020 

 

OCENJEVANJE GLASBE 

Pohvaljeni vsi, ki ste že poslali plakate ali power point predstavitve, ostalim 

pošiljam opomnik, da morajo poslati predstavitve čim prej, saj drugače ne bodo 

pridobili ocene. 

PROGRAMSKA IN ABSOLUTNA GLASBA  

  

1. V zvezek napiši naslov učne snovi, ki je na vrsti. Razmisli, če o tej snovi morda že kaj veš.  

Razlaga: Absolutna glasba ni nič drugega, kot sama čista glasba (Skladatelj, ko ustvarja glasbo, pri tem ne misli na nič 

drugega). Pri programski glasbi pa ima glasba tudi vsebino (skladatelj ustvarja glasbo na podlagi nekega programa, 

zgodbe, narave…)  

 V učbeniku na str. 58 in 59 si preberi snov in v zvezek prepiši podatke, ki se ti zdijo zanimivi oz. si pomagaj z mojim 

povzetkom. (V zvezek prepiši samo  tisto, kar je zapisano z odebeljeno pisavo.)  

  

PROGRAMSKA GLASBA je glasba, ki ima vsebino oz. jo skladatelj ustvari na temelju določenega 

zunajglasbenega programa. Pri tej glasbi si lahko predstavljamo zgodbo.  Spodbude in motive dobiva iz 

vsakdanjega življenja, likovnih del, literarnih del, narave. Prepoznamo jo že po naslovu.   

Primer absolutne glasbe: https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU- Bedrich Smetana-Vltava  

  

              

ABSOLUTNA GLASBA v ozadju nima zgodbe, ampak skladatelj misli zgolj na čisto glasbo. Primer: Simfonija št.9, 

Sonata, Nokturno…  

Primer absolutne glasbe: https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I -W. A. Mozart - klavirski koncert  

  

VAŠA NALOGA   

Ob poslušanju skladbe VLTAVA Bedricha Smetane ILUSTRIRAŠ SKLADBO. (Lahko tudi na brezčrten list.)   

In še kratek opis:  

Bedrich Smetana v skladbi Vltava prikaže tok reke od njenih dveh izvirov do izliva.  

Dva izvira se zlijeta v eno reko, ki potuje skozi gozdove in čez travnike, skozi pokrajine, kjer poteka kmečka svatba, ples 

gozdnih vil v mesečini. V daljavi se vidijo obrisi gradov in ruševin. Reka se oblikuje v brzice ter razširi v široko strugo in teče 

proti Pragi ter veličastno izgine v megleni daljavi.  

  

Kako vem, da sem pri svojem delu uspešen/-a?  

• V celoti razumem in brez težav izpolnim dana navodila.  

• Uspem rešiti dano nalogo in ilustracijo ter si uredim zapiske v svoj glasbeni zvezek.  
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