Dragi učenci vseh razredov!
Predlagam vam, da dobro izkoristite čas, ki vam je v teh čudnih časih na voljo. Kot sem vam
že nekajkrat povedal, in kot ste tudi sami ugotovili, ste zelo srečni takrat, ko veste, da veste.
Zato vam predlagam, da poleg vseh »dobrot«, ki vam jih nudi dom, uporabljate tudi tiste iz
vaših polic. In ko se vam bodo oči in možgani dovolj utrudili, si prižgite zvočnike in prisluhnite
glasbi, ki vam v tistem trenutku zna razvedriti srce. Glasba je umetnost, ki zna v takšnih
nenavadnih trenutkih človeka spraviti v dobro razpoloženje in nenazadnje, ga navdahniti z
optimizmom, ki ga sedaj prav gotovo potrebujemo. V takšnih primerih ni pomembno kaj
poslušate, saj vem, da si znate poiskati pravo glasbo. Zagotovo vam pri tem lahko pomagajo
tudi vaši starši. Zato prisluhnite njihovim idejam, morda tudi v zameno za to, da potem taisto
skladbo tudi skupaj zapojete. Pa saj veste; ni pomembno, da si ne vem kako točen, pomembno
je le, da se imaš »fajn«.
Da pa ne bomo zanemarili tudi spoznavanja glasbe, ki ga imamo pri urah glasbene vzgoje, pa
si želim, da se mojih napotkov, ki sledijo lotite predvsem na raziskovalen način. To pomeni, da
glasbo, ki je del snovi predvsem zbrano poslušate in jo s pomočjo podatkov iz spleta skušate
bolje čutiti in razumeti. Res je, da pri glasbi nimamo učbenikov, imamo zvezke, ki pa tokrat ne
bodo predmet nareka ali prepisovanja. Naj pa bodo predmet vaših zapiskov raziskovanj tem, ki
vam jih podajam.
Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mnenje ali zanimivost, ki jo morate deliti, sem vam na
voljo preko matevz.gorsic@gmail.com
Torej:
7. razredi, tudi vi si s kakšno pesmijo ogrejete telo že zjutraj v kopalnici. Je pa vaša tema
»zabavna v srednjem veku in renesansi«. Naj bodo te povezave kot iztočnica:
https://www.youtube.com/watch?v=D5RXMyas99o
https://www.youtube.com/watch?v=zc5OX7AzUqc
Z raziskovanjem pa ugotovite naslednje pojme: Lutnja, fidel (a ne Castro), psalterij, Bernard de
Ventadorn.
To je za ta teden vse, še enkrat, naj vam glasba predvsem popestri morda dolge ure v teh
nenavadnih dnevih.
Vaš učitelj Matevž Goršič

