


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



GLASBENE OBLIKE 

VOKALNE 

 MOTET- večglasna zborovska skladba s cerkveno vsebino, v latinščini 

 MAŠA- obredni spevi krščanskega bogoslužja ( stalno besedilo)-.Ti deli so: Kyrie, Gloria, credo, 

Sanctus, Benedictus, Agnus dei. Rekviem- maša za mrtve. 

 MADRIGAL- večglasna lahkotnejša zborovska skladba v italijanskem jeziku 

 ŠANSON- v renesansi večglasna posvetna skladba v francoskem jeziku 

 

VOKALNO- INSTRUMENTALNE 

 OPERA- glasbeno –scensko delo, kjer s petjem in plesom ob spremljavi orkestra predstavijo neko 

zgodbo 

 KANTATA-skladba za soliste, zbor in orkester s posvetno vsebino. Ni igre, ne scene. 

 ORATORIJ- skladba za soliste, zbor in orkester s cerkveno vsebino. Ni igre, ne scene. 

 OPERETA-podobna operi, lahkotnejša vsebina, govorjeni dialogi. 

 MUZIKAL-podobno operi, govorjeni dialogi, veliko plesa, popularna glasba 

 SAMOSPEV-skladba za solista in klavir. 

 PASIJON- glasbeno-dramski prikaz Kristusovega trpljenja, večinoma za pevce soliste, zbor in 

orkester. 

 

INSTRUMENTALNE 

 SONATA- večstavčna skladba za solista 

 SIMFONIJA- večstavčna skladba za simfonični orkester 

 SIMFONIČNA PESNITEV- skladba, ki jo izvaja simfonični orkester. Ima znano zgodbo, vsebino, 

program. 

 GODALNI KVARTET- večstavčna skladba za godalni kvartet ( 2 violini, viola, violončelo) 

 FUGA-polifona glasbena oblika, kjer se mora tema najprej zvrstiti v vseh glasovih 

 SUITA- zaporedje plesnih stavkov ( v baroku obvezni alemanda, kuranta, sarabanda, žiga) 

 KONCERT-večstavčna skladba za solista in orkester 

 BALET- glasbeno-gledališko delo kjer s plesom in pantomimo prikazujejo neko zgodbo 

 RAPSODIJA- svobodno oblikovana skladba s pogosto uporabo ljudskih motivov. 

 TOCCATA- skladba za glasbila s tipkami. 

 MINIATURA- kratka instrumentalna skladba . To so: mazurka, poloneza, nocturno, etuda, valček, 

balada 



POJMI 

TEMA- osnovna, glavna melodija 

VARIACIJE-spreminjanje osnovne teme. Lahko spreminjamo tempo, tonovski način (dur, mol), taktovski 

način, zasedbo… 

ABSOLUTNA GLASBA- glasba, kjer ne poznamo vsebine. Iz naslova skladbe izvemo samo glasbeno 

obliko in tempo. 

PROGRAMSKA GLASBA- glasba, ki ima znano vsebino, program. Skladatelj nam že v naslovu pove kaj 

bo z glasbo opisal. (npr. Peter in volk) 

ATONALNA GLASBA- glasba pri kateri na moremo določiti lestvice (tonalitete) 

CLUSTER- zvočni grozd (istočasno zvenenje več tonov hkrati) 

DODEKAFONIJA- dvanajsttonska lestvica  

KANON-način večglasnega petja, kjer ena skupina začne peti prej kot druga. Vse skupine pojejo isto 

melodijo. 

RONDO-oblika, kjer se A del  izmenjuje z drugimi temami ( A B A C A) 

UVERTURA- uvod v opero, izvaja samo orkester, nas pripravi na dogajanje 

ARIJA-izvaja solist, zahtevna, bogata spremljava orkestra, oseba izpoveduje čustva 

RECITATIV-poudarek na besedilu, posnema govor, živahno dogajanje, skromna spremljava orkestra 

LIBRETO-operno besedilo 

A CAPPELLA-način izvajanja vokalne glasbe brez instrumentalne spremljave 

KONCERTNI MOJSTER- prvi med prvimi violinisti v orkestru 

PARTITURA- notni zapis vseh glasov (instrumentov) v skladbi 

VIRTUOZ-glasbenik, ki dovršeno poje ali igra (mojster) 

HOMOFONIJA- večglasje, kjer ima en glas glavno  melodijo, ostali pa ga spremljajo 

POLIFONIJA- večglasje, kjer so glasovi samostojni, se prepletajo 

SOLMIZACIJA- DO1, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO2 

TONSKA ABECEDA- C1, D, E, F, G, A, H, C2 

 

 

 



 

 

 

VOKALNA GLASBA 

 

ŽENSKI GLASOVI: sopran, mezzosopran, alt 

MOŠKI GLASOVI: tenor, bariton , bas. 

AVDICIJA- preizkus glasu 

MUTACIJA- spreminjanje glasu iz otroškega v odraslega. Dogaja se v času pubertete in je 

najbolj opazna pri fantih. 

 

MALE PEVSKE SKUPINE 

1 PEVEC-SOLIST            2 PEVCA- DUET                           3 PEVCI-TERCET 

4 PEVCI- KVARTET        5 PEVCEV-KVINTET                  6 PEVCEV- SEKSTET 

7 PEVCEV- SEPTET         8 PEVCEV- OKTET                     9 PEVCEV- NONET 

 

PEVSKI ZBORI 

Glede na starost in spol razlikujemo naslednje zbore: 

OTROŠKI: otroški, mladinski, dekliški, deški, mešani mladinski zbor. 

ODRASLI: moški ( 1. tenor, 2. tenor, 1. bas ali bariton, 2. bas), ženski ( 1.sopran, 2. sopran 

ali mezzosopran, 1.alt, 2. alt), mešani zbor (sopran, alt, tenor, bas). 

Komorni zbor- od 12 do 20 pevcev 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA 

 

Glede na značilnosti jih delimo na: 

IDIOFONE- samozvočnike 

MEMBRANOFONE- glasbila s kožo 

KORDOFONE- glasbila s strunami 

AEROFONE- zrakovna glasbila 

ELEKTROFONE- elektrika 



 

 

Po načinu igranja glasbila delimo na: 

I.BRENKALA :lira ,harfa kitara ,lutnja, mandolina, banjo ,balalajka, tamburice, citre, 

ukulele 

II.TOLKALA 

1. Lesena: ksilofon, palčke, les, raglja, ropotulje, kastanjete, guero, bič. 

2. Kovinska: triangel, činele, kraguljčki, gong, tam-tam, zvončki, zvonovi, metalofon, kravji 

zvonci, naprava za grom, celesta. 

3. S kožo: tamburin, veliki boben, mali boben, pokončni boben, pavke, bongo bobni, konga 

bobni, lončeni bas, jazz baterija 

III.GODALA: violina, viola, violončelo, kontrabas 

IV.INSTRUMENTI S TIPKAM: klavir, orgle, harmonika 

V.TROBILA: rog, trobenta, pozavna, tuba 

VI. PIHALA: flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon 

 

LJUDSKA GLASBILA: citre, okarina, dvojnice, tamburice, cimbale, žvegla 


