Preberimo in pisno odgovorimo

9. razred

Življenjepis

Janez Bitenc
Skladatelj, pesnik, pisatelj in glasbeni pedagog Ja-nez Bitenc se je rodil 25. oktobra 1925 v Ljubljani. Svoje
življenje je že zelo zgodaj zapisal glasbi. Na zgodovinskem oddelku ljubljanske glasbene akademije je z
odliko diplomiral leta 1952, že kot študent pa je delal tudi na Radiu Ljubljana.
Bitenc je prvi začel sistematično razvijati glasbeno vzgojo predšolskih otrok v glasbenih šolah in vzgojnovarstvenih zavodih. Z glasbo in mladimi pa je bil tesno povezan tudi prek svojega dela na radiu, kjer je
ustanovil radijski otroški in mladinski pevski zbor.
Že štiri leta po diplomi je postal urednik mladinskih glasbenih oddaj na Radiu Ljubljana, pozneje je bil
nekaj časa ravnatelj Glasbene šole Franca Šturma, med leti 1978 in 1982 pa je na muzikološkem oddelku
filozofske fakultete predaval metodiko glasbenega pouka. Dirigiral je številnim zborom in s svojimi obiski
razveseljeval otroke po Sloveniji in zamejstvu. Na poseben način je znal glasbo in njene vsebine približati
mladim tako, da so jo ti razumeli in jo znali ceniti.
V dolgoletni karieri je napisal in uglasbil več kot 400 pesmi in pravljic za otroke, 15 pesmaric in več knjižnih
glasbenih pravljic. Njegova najbolj znana dela so: Kuža Pazi, Ciciban poje, Naša četica, Kam, barčica,
kam, Velikan Gorjan in Kurirčki. Podpisal se je tudi pod več kot trideset kaset in plošč, med katerimi so mnoge
še vedno izredno priljubljene.
Za svoje delo in ustvarjalne dosežke je Janez Bitenc prejel številne nagrade, pohvale in priznanja, med
katerimi je bila tudi Levstikova nagrada. Umrl je v 80. letu starosti v Ljubljani.
Prirejeno po http://www.rtvslo.si
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Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naslednje naloge.
1. O čem predvsem govori izhodiščno besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A
B
C
Č

Besedilo predstavlja delo Janeza Bitenca na Radiu Ljubljana.
Besedilo opisuje življenje in delo Janeza Bitenca.
Besedilo poroča, kako je Janez Bitenc razveseljeval otroke.
Besedilo našteva Bitenčeve pesmi in nagrade, ki jih je dobil.
1

2. V besedilu poišči podatke iz življenja Janeza Bitenca. Z njimi dopolni preglednico.
Kdaj?

Kaj?
rojstvo

med študijem
1952
urednik na Radiu Ljubljana
nekaj časa

ravnatelj glasbene šole

med leti 1978 in 1982
v dolgoletni karieri

4
3. Katera trditev drži? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.				
A
B
C
Č

Janez Bitenc je diplomiral iz skladateljstva.
Janez Bitenc je diplomiral iz zborovodstva.
Janez Bitenc je diplomiral iz glasbene zgodovine.
Janez Bitenc je diplomiral iz metodike glasbenega pouka.
1

4. V čem je bil Bitenc pionir na svojem področju? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.			
A
B
C
Č

Sistematično je razvijal glasbeno vzgojo predšolskih otrok.
Z glasbo in mladimi je bil tesno povezan prek svojega dela na radiu.
Dirigiral je številnim zborom.
Napisal je pesmi, ki so še vedno zelo priljubljene.
1
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5. Kaj vse je ustvaril za otroke? 								
1
6. Koliko enostavčnih povedi je v prvem odstavku izhodiščnega besedila?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.									
A Nobena.

B Ena.		

C Dve.		

Č Tri.
1

7. V drugem odstavku poišči podredno zloženo poved. Izpiši odvisni stavek.		
1

8. Združi povedi v priredje. 								
Pesem Kuža Pazi sem prvič slišal v vrtcu. Še zdaj jo znam na pamet.
1

9. Poimenuj vrsto priredja.									
Dirigiral je številnim zborom in s svojimi obiski razveseljeval otroke po Sloveniji in zamejstvu.
1

10. Nadaljuj poved tako, da boš tvoril protivno priredje.

			

Nimam posluha,
1
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11. Napiši svoj uradni življenjepis. Potrebuje ga šolska skupnost učencev, ki ti namerava podeliti
pohvalo. Pri pisanju bodi pozoren na besedilno vrsto, razvijanje teme, obliko in jezikovno ustreznost.
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