
MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED V 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED!  

Algamas on meie kaugõppe 5. nädal. Tahaks loota, et olete teiste ülesannete kõrval ka 

muusikalooga tegelnud ning uute teadmiste võrra rikkamaks saanud.  

Sel nädalal ootan VII klassi õpilastelt meilile (miinajsalu@gmail.com) kirjalikku tööd teemal 

Minu muljed saatest „Klassikatähed 2020“ või Minu mõtted saatest „Georg Ots. Tavaline 

inimene“. 

 Palun kuulake kirjanik Tõnu Õnnepalu esituses ühe muusikateose sünniloost. 

https://vikerraadio.err.ee/1070394/uks-lugu  

 

V KLASS 

Jätkub teema Klassitsism. 

Meenuta, millisele kunstivoolule järgnes, tea sajandit, mida peeti eeskujuks, millest  

klassitsismi nimetus, uued jooned muusikaelus ja helikeeles. 

Klassitsismi tähtsaim muusikavorm on sonaat-allegro ehk sonaadivorm. Loe veelkord 

õpikust lk 53-54. Ehk on Sul erialatunnis kavas sonatiini, sonaadi või kontserdi I osa – kui nii, 

siis uuri seda lähemalt. Leia ekspositsioonis pea- ja kõrvalteema, jälgi nende helistikulisi 

suhteid ja kontrastseid meeleolusid; vaata, kuidas vahelduvad helistikud töötluses – kõige 

pingelisemas lõigus; pane tähele, milline muudatus on ekspositsiooni korduses repriisis. 

Kuula ja analüüsi õpiku abil: 

J. Haydn – Klaverisonaat (D) I osa , esitajaks saksa imelaps Philip Hahn (sünd. 2009), õpik lk 

64-65 

https://www.youtube.com/watch?v=lH3L3IXMWKY  

J. Haydn – Sümfoonia nr 103 (Es) timpanisoologa, I osa (partituuriga), õpik lk 60-61 

https://www.youtube.com/watch?v=WjQ2cOO9Ohw  

Lisaks loe õpikust lk 57-59 – Joseph Haydn kui klassitsistliku muusika esimene suurmeister. 

 

VI KLASS 

Jätkub teema  Võimas rühm. 

Tuleta meelde eelmise tunni heliloojad A. Borodin ja M. Mussorgski. Tea nende tähtsamaid 

teoseid, nimeta žanrid, mida uut tõid muusikasse. 

Kuula: 

A. Borodin – Vürst Igori aaria ooperist „Vürst Igor“, esitaja Dmitri Hvorostovski (õpik lk 54)  

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

mailto:miinajsalu@gmail.com
https://vikerraadio.err.ee/1070394/uks-lugu
https://www.youtube.com/watch?v=lH3L3IXMWKY
https://www.youtube.com/watch?v=WjQ2cOO9Ohw
https://www.youtube.com/watch?v=SFHoRgEhqik


M. Mussorgski – Seminarist, esitaja David Tarnai (ungari ooperilaulja) 

Satiiriline laul, kus pilgatakse vaga usklikku seminaristi, kes palvete tuupimise varjus unistab 

kaunist neiust.  

https://www.youtube.com/watch?v=IiTGvBiL4I8 

M. Mussorgski – stseen ooperist „Boris Godunov“ , Peterburi Maria teater, dirigent Valeri 

Gergiev 

https://www.youtube.com/watch?v=70RIWenSlns  

Nikolai Rimski-Korsakov – üks tähtsamaid Võimsa rühma liikmeid (õpik lk 58-60) 

Mida tegi vene muusikaelu arenguks, kuidas seotud eesti muusikaga, elukäik ja haridus, 

žanrid, tähtsamad teosed. 

Kuula:  

N, Rimski-Korsakov – Kimalase lend ooperist „Muinasjutt tsaar Saltaanist“ 

https://www.youtube.com/watch?v=O_EHGUKWOw4  esitaja Linda Kelder, flööt 

https://www.youtube.com/watch?v=4XiYcIvctFs  esitaja Marten Altrov, klarnet 

https://www.youtube.com/watch?v=QDchBmUSDfw  esitaja David Garrett, viiul 

 

VII KLASS 

Jätkub teema Eduard Tubin 

Meenuta elukäiku ja rolli eesti muusikas, õpetaja Heino Elleri alustatud rahvusliku suuna 

jätkamist ning tea tähtsamaid teoseid, žanre. 

Kuula: 

 Muhu tants - esitaja Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor, dirigent Peeter Perens 

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

Süit eesti tantsuviisidest - esitaja EMTA sümforkester, dirigent Toomas Vavilov, solist Leevi 

Nielson 

I - Vana valss 

https://www.youtube.com/watch?v=k2C0c5P_ObA  

II – Külakarjase sarvelugu 

https://www.youtube.com/watch?v=23wPXcnC3-8  

Kontrabassikontsert – esitaja Bostoni Ülikooli sümforkester (esimene selles žanris teos 

Eestis, 1948)  

https://www.youtube.com/watch?v=CAa_9_bNLL4  

Uus: Mida tead Gustav Ernesaksast? (õpik lk 105-106) 
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