Utrjevanje učne snovi 8. razred

Učenci, spodnja vprašanja so namenjena utrjevanju učne snovi. Glede na to, da
učbenikov
nimate
doma,
prilagam
povezavo
do
e-učbenika
(https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html) s katerim si lahko pomagate, ob prebiranju
svoje znanje nadgradite, hkrati prek poslušanja zvočnih primerov urite toeretična
znanja.

Kaj je značilno za rokoko?
Katera skladatelja smo omenili v okvirju rokokoja?
Kaj pomenita pojma klasika in klasicizem?
Časovno opredeli obdobje klasicizma v glasbeni umetnosti.
Kakšni so elementi glasbe v klasicizmu: melodija, ritem, dinamika, glasila in
glasbeni sestavi?
6. Kako se imenuje večstavčna inštrumentalna skladba iz treh ali štirih stavkov
za solistično glasbilo?
7. Kdo so glavni predstavniki klasicizma v glasbi in kako jih imenujemo s skupno
oznako?
8. Za razvoj katerih glasbenih oblik je Haydn najpomembnejši?
9. Katero njegovo delo je danes med najpogosteje izvajanimi?
10. Zakaj so Mozarta imenovali čudežni otrok?
11. Naštej njegova najbolj znana dela.
12. Kaj označuje beseda koncert?
13. V kateri glasbeni slog uvrščamo skladatelja Ludwiga van Beethovna?
14. Po katerih delih je najbolj znan?
15. Kaj je simfonija?
16. Iz katere Beethovnove simfonije je vzeta evropska himna?
17. Katera je bila prva slovenska opera in kdo jo je napisal?
18. Kakšna je bila vloga Filharmonične družbe?
19. Časovno operedeli obdobje romantike v glasbeni umetnosti.
20. Opiši značilnosti glasbe v romantiki (ritem, melodija, glasbena oblika).
21. Po katerih glasbenih delih je Franz Schubert najbolj poznan?
22. Kateri samospev je bio osnovna za njegov klavirski kvintet?
23. Katera glasbila sestavljajo klavirski kvintet?
24. Kako so se imenovala srečanja, na katerih so se ob skladatelju Schubertu
zbirali ljublitelji njegove glasbe?
25. Kakšen vzdevek je imelskladatelj Niccolo Paganini, s čim si ga je zaslužil?
26. Kaj pomeni pojem virtuoz?
27. Kaj pomeni improvizacija?
28. Po katerih delih je bil skladatelj Frederic Chopin najbolj poznan?
29. Naštej klavirske miniature, ki jih je pisal.
30. Kakšne opere je pisal italijanski skladatelj Gioacchino Rossini?
31. Kaj je arija?
32. Kateri Rossinijevi operi sta najpogosteje izvajani?
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33. Kakšne spremembe je Richard Wagner uvedel v svojih operah?
34. Iz katere opere je znamenita Poročna koračnica?
35. Po kateri operi je najbolj poznan skladatelj Georges Bizet?

