
NAUK O GLASBI Sodražica 

Učiteljica: Emina Kuhar, prof. gl. 

 

Učenci NAUKA O GLASBI lepo pozdravljeni. 

Od 23. marca 2020 dalje boste na spletni strani GŠ Ribnica dobili 

tedenske napotke za delo - učenje doma pri predmetu NAUK O GLASBI. 

************************************************************************************************* 

2. razred NOG (1. april 2020) 

 

Prejšnji teden ste prvič samostojno reševali naloge in upam, da niste imeli 

težav. Rešeno stran 42 v učbeniku ter predelano današnjo snov (str. 43, 

44 in 45) slikajte ali skenirajte in mi pošljite v pregled na mail:  

emina.kuhar@gs-ribnica.si. Pošljite mi tudi domače naloge, ki niso bile še 

pregledane, se bom potrudila pregledati sproti, da boste vedeli, ali delate 

prav. Lahko mi tudi pišete kadarkoli na mail, v kolikor imate težave pri 

reševanju nalog. 

 

A) RAZVEZAJ – u čbenik stran 43  

Spoznali smo že dva predznaka  (višaj in nižaj), danes bomo spoznali še 

predznak, ki razveže (razveljavi)  višaj ali nižaj pri noti. 

Preberi tekst v modrem kvadratu  in si oglej oba primera:  

• Če želimo ton gis ali ges spremeniti nazaj v ton g, narišemo pred noto 

razvezaj.  

Kako narišemo pravilno razvezaj : najprej narišemo črko L tako, da bo v liniji 

s spodnjim delom notne glavice. Nato črko L obrnemo še na glavo in jo začnemo 

risati v višini zgornjega roba notne glavice. Tako pride pri razvezaju kvadrat 

točno pred noto na črto ali v praznino. 

 

 



SLIKA - RAZVEZAJ : 

 

 

 

 

 

 

REŠI NALOGE na strani 43: 

• Naloga štev. 1: Poglej in analiziraj pesmico »Nič ne jokaj, sestrica«. 

Najprej izvajaj PARLATO (preberi tone v ritmu, pazi na predznake), nato 

pesmico tudi zapoj (pomagaj si z inštrumentom).  

Tonom v oblačkih določi razdalje in jih vpiši pod oblaček (cel ton ali 

polton). 

• Naloga štev. 2: Najprej poimenuj ton, nato ga razveži (pazi na lep zapis 

razvezaja pred noto) in poimenuj. 

 

B) PONOVIMO – učbenik stran 44, 45  

 

• Naloga štev. 1 : Izvajaj besedilo ter ugotovi ritem in ga poveži. Ne pozabi 

napisati taktovski način! Podarjaj zloge, da ugotoviš dobe, nato namesto 

zlogov uporabi TA: 

A-BU BA -BU STRA-ŠNA MIIIIŠ         TA-TA TA-TA TA-TA -TAAAA 

   

 REŠITEV:                  

 

• Preberi navodila in reši še naloge štev.: 2, 7, 8 in 9.  

 

B) Vadi PARLATO  (branje not) v učbeniku na strani 65 , štev. 1, 2 in 3 . Najprej 

počasi, nato poskusi vsakič v hitrejšem tempu. 

 



C) Za konec še DOMAČE NALOGE od strani 68 dalje. V tem času, ko delamo 

za šolo od doma, bomo namenili pozornost utrjevanju snovi, zato si obkroži vse 

naloge do vključno številke 36. Rešuj jih sproti, vsak teden lahko npr. rešiš 3. 

Če kakšno nalogo ne razumeš, jo obkroži in ti jo bom razložila. 

 

*********************************************************************************** 

 


