
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 (16. april 2020) 

Rešene strani v učbeniku ter predelano današnjo snov 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) MALA OKTAVA – učbenik stran 49 

• Spoznali smo že tone v enkratčrtani oktavi, torej od c1 do c2, potem 

tone, ki gredo višje od c2 pa vse do c3. Ugotovili smo, da se imena 

tonov ponovijo, le številka pri tonu se spremeni in tako točno vemo, 

kateri ton želimo: ton c1, c2 ali c3 se nahajajo vsak na svojem mestu v 

notni hišici. 

 

• Kaj pa če želimo igrati ali peti tone, ki so nižji od tona c1? Poskusite 

zapeti lestvico NAVZDOL od tona c1: c1, h, a, g, f, e, d, c. Ti toni so vse 

nižji in jih je nemogoče zapeti tako nizko. Par tonov še lahko, potem pa 

že naše glasilke ne premorejo tega medvedjega, brundajočega petja. 

 

• Kako bi pa to najlažje zapisali v notno črtovje? Lahko bi poskusili 

pisati v violinskem ključu od tona c1 navzdol s pomočjo pomožnih črt, 
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vendar že pri tonu a potrebujemo dve pomožni črti, pa moramo zapisati 

še 5 tonov. Rešitev se skriva v drugem ključu. Za tako nizke tone 

uporabimo kar basovski ključ in se ne mučimo s pomožnimi črtami. 

 

• Poglej si notno hišico na strani 49. Tu so zapisani toni od tona c 

navzgor vse do tona c1 (ti si prej poskusil zapeti ravno obratno, od tona 

c1 navzdol). To so toni zapisani v mali oktavi, kar pomeni, da jih 

pišemo z malimi tiskanimi črkami in brez številke! Številko dobi 

najvišji ton, to je c1, ker je to že ton, ki smo ga med prvimi spoznali v 

glasbeni šoli in že spada v enkratčrtano oktavo. ZAPIŠI IMENA TONOV 

na črte pod vsakim tonom – pazi na pravilen zapis. 

 

• Tone v basovskem ključu najlažje poiščeš tako, da si zapomniš kje se 

nahaja ton c – v 2. praznini! 

 

• Preberi besedilo spodaj »Ali veš« in si podčrtaj, kako imenujemo še 

drugače basovski ključ. Oglej si tudi notni zapis, kako bi zapisali tone, 

ki so nižji od c1 v violinskem ključu s pomočjo pomožnih črt in hkrati v 

basovskem ključu. Gre se za enake tone, samo zapis je drugačen v 

basovskem in v violinskem ključu. 

 

• Reši nalogo štev. 2: ne glede na ključ (violinski ali basovski), vsi toni, 

ki so nižji od tona c1, spadajo v MALO OKTAVO, vsi toni od c1 višje pa 

v ENKRATČRTANO OKTAVO. 

 

• Obrni na stran 50 ter reši še nalogo štev. 3 in 4. Lahko si pomagaš z 

notno hišico, ali pa poiščeš sam tone tako, da se spomniš kje se nahaja 

ton c (2. praznina) in nato poiščeš in poimenuješ ton. 

 



• Pri nalogi štev. 5 vadi pisanje basovskega ključa. Znaš narisati polovico 

srčka? Začni jo risati na 4. črti, lepo zaokrožiš do 5. črte in potem 

končaš z risanjem na 2. črti. Vse narediš z eno črto, nič ne zadebeliš. 

Ne pozabi na dve pikici, ki sta točno v zgornjih dveh prazninah. 

 

 

 

 

 

• Za konec si oglej Mojčino pesem. V pesmici poišči tone v mali oktavi 

ter jih obkroži. Nato zapoj vse tri kitice pesmice. 

 

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

Najprej počasi, nato poskusi vsakič v hitrejšem tempu. 

 

C) Izvajaj RITMIČNE VAJE na str. 61, štev. 11, 12, 13, 14 in 15. 

 

D) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 62, štev. 7, 8, 9: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• nato mel. vajo zapoj (pomagaj si z inštrumentom). 

 

E) Reši še DOMAČE NALOGE stran 74/ štev. 40, 41, 42. 

 

 

 

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

 


