
GLASBENA UMETNOST 

8.RAZRED            POUK NA DALJAVO : od 19. oktober – 24. oktober 

Dragi osmošolci, preden smo se razšli, ste pri uri glasbene umetnosti izdelovali plakate 

skladateljev. Po pregledu,  naj vas pohvalim, saj ste se res vsi potrudili po svojih 

najboljših močeh. V nadaljevanju  pa si preberite predstavitev   skladatelja Josepha 

Haydna. Poslušajte tudi njegova dela. V zvezku poglej, ali imaš že kaj napisano od 

skladatelja in v kolikor še nimaš napiši naslov Joseph Haydn in na kratko povzemi in 

zapiši bistvene podatke iz spodnjega zapisa. 

Najbrž ste že slišali in niste pozabili, da je JOSEPH HAYDN  eden izmed treh dunajskih 

klasikov, poleg W.A. Mozarta in L.van Beethovna. Želim vam lepe počitnice, vaša 

učiteljica Mojca Čebulj.  

DUNAJSKI KLASIKI (večinoma so delovali na Dunaju): 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN IN WOLFGANG AMADEUS MOZART  

 

 



                                                     JOSEPH HAYDN  (1732 – 1809) 

 Je najstarejši med dunajskimi klasiki. Rojen je bil v Avstriji, ljubezen do glasbe je podedoval 

po starših. Kasneje je prepeval v zboru Dunajski dečki. Kasneje je dobil službo pri madžarski 

plemiški družini Esterhazy, kjer je služboval kar 30 let. Moral je pisati skladbe in jih izvajati s 

svojim orkestrom ob različnih priložnostih. Z orkestrom je tudi veliko potoval. 

V nižjih razredih smo poslušali njegovo pesem Jesensko listje. Poslušajmo jo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2JlE6R3YJjY 

JESENSKO LISTJE 

 

LEPO ŠKRLATNO JE DREVO, 

KO HLADEN VETER VEJE. 

V VSEH BARVAH ZAŽARI JESEN, 

A SIVO JE NEBO. 

 

JESENSKO LISTJE KAM HITIŠ 

UJELI BI TE RADI, 

KO Z VETROM RAJAŠ IN VRTIŠ, 

KOT ZLATO SE KOLO. 

 

 

SKLADBE: 

 pisal je simfonične skladbe (simfonije) 

 godalne kvartete (1. violina, 2. violina, viola, violončelo). 

 Oratorije 

 Sonate 

 24 oper 

Zato mu rečemo »OČE SIMFONIJE« in »OČE GODALNEGA KVARTETA« 

 

Po letu 1791 je odšel v London, kjer je napisal »Londonske simfonije«.  
 

Poslušamo: 

 Simfonijo št. 94 v G- duru, imenovala »Simfonija Presenečenje« 

https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw 

 

Se še spomniš zakaj tako ime in zakaj je to skladbo napisal? 

 Godalni kvartet (»Cesarski«, v C- duru) 

https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw 

 

 Opera (Lunin svet…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi0xFjAM2SI&list=RDYi0xFjAM2SI&start_radi

o=1&t=24 

Želim vam lepe počitnice, vaša učiteljica Mojca Čebulj.  
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