
Preberi delovni list. V zvezek prepiši zeleno besedilo in reši spodnjo nalogo.  

Zvrsti glasbe 

 

V učbeniku preberi od strani 64 do 69.Spoznal boš,da glasbo ločujemo na šest glavnih zvrsti. 

1. Ljudska glasba  

To je najpreprostejša glasba. Igrajo jo preprosta, ljudska glasbila, na katera igrajo ljudski 

godci. Petje je grleno, pesmi so preproste. Pogoste se nanje pleše ljudske plese – spomni se 

na lansko leto, ko ste se pri pouku glasbe učili plese kmečki valček, štajeriš, ovsetni štajeriš, 

šuštarpolka, zibenšrit, tribučko kolo,… 

2. Klasična / umetniška / umetna / resna glasba 

To je glasba, ki jo igrajo glasbila in orkestri ter pevci in pevski zbori, o katerih smo se letos 

učili pri pouku. Napiše jo skladatelj, izvajajo jo šolani glasbeniki. 

3. Jazz  

To je glasba ki zveni resneje kot popularna glasba in zabavneje kot klasična glasba. Zanjo so 

značilne sinkope (sinkopa je ritmična posebnost – jo bomo izvajali v šoli), stalen ritmični utrip 

in improvizacija (sprotno izmišljevanje glasbe).  

Lahko jo igrajo klasična glasbila ali glasbila popularne glasbe. Najbolj značilna so: klavir, 

saksofon, kontrabas in set bobnov. 

4. Popularna glasba: To je glasba, ki jo posluša največ ljudi. Tipična zasedba je: pevec, kitara, 

bas kitara, bobni, sintetizator. 

Slišimo jo po radiu, televiziji, vrtimo si jo po youtubu,… Pravimo ji tudi komercialna glasba, 

ker je lahkotna in zato privlači številne poslušalce. V popularno glasba spadajo zvrsti: pop, 

rock, hip hop, techno, rap, raggae, country, rock'n'roll,… 

5. Narodnozabavna glasba: Je mešanica popularne in ljudske glasbe. Najbolj značilen 

inštrument je harmonika ali frajtonarica (diatonična harmonika). Pravimo ji tudi goveja 

muzika, ker jo ponavadi poslušamo v nedeljah ob kosilu. 

6. Plesna glasba: Je glasba, ki je namenjena plesu. Npr. valček, tango, polka, samba, disco 

glasba,… 

 

 

Sledi reševanje naloge, v kateri se boš preizkusil v prepoznavanju glasbenih zvrsti. 



 

Naloga: Poslušaj pet glasbenih primerov in zv drugi stolpec tabele napiši za katero zvrst gre. 

Možni odgovori so: Ljudska, klasična, jazz, popularna in narodnozabavna glasba. Pripravi 

zvočnike ali slušalke in klikni na primere tako, da na tipkovnici držiš tipko CTRL in klikneš z 

miško na primer. 

Glasbeni primer Glasbena zvrst 
https://www.youtube.com/watch?v=3gXm_xZZ3vo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yCHXkjYwN0Y 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-9MSF0zLPqo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9HTRRO5u3Co 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g 

 
 

 

Želim ti uspešno reševanje! 

Odgovore mi pošlji na mail    kozelj.neva@gmail.com 

 

Pozdrav,učiteljica Neva 
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