
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 (9. april 2020) 

Ker sem prejela predelane strani le od parih učencev, nimam občutka 

koliko razumete snov, zato bom nadaljevala s snovjo v upanju, da do sedaj 

niste imeli težav. Prosim, da sproti rešujete in pošiljate na mail vse kar 

rešite, da bo pouk na daljavo potekal tekoče. Le tako bom vedela, če imate 

pri kakšni snovi težave in vam lahko pomagam pri dodatni razlagi. 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) F - dur LESTVICA – u čbenik stran 46, 47  

• Najprej PONOVIMO : Spoznali smo že C – dur lestvico in G – dur 

lestvico.  

Ugotovili smo, da imajo vse durove lestvice zaporedje celih tonov in 

poltonov popolnoma enako: 1 1 ½  1  1 1 ½ . Če ni takšno zaporedje, 

se sliši lestvica čudno: spomnite se, ko smo spoznavali G - dur lestvico 

na str. 40, ni bilo slušno ok, dokler nismo dodali predznak: višaj fis in 

sedaj vemo, da ima G - dur lestvica en predznak, višaj fis. Lestvica pa 

vedno dobi ime po prvem tonu, zato lestvico, ki se začne na tonu C 



imenujemo C-dur lestvica in lestvica, ki se začne na tonu G imenujemo 

G-dur lestvica 

 

• Kako se pa imenuje lestvica, ki se začne na tonu F? Tako je, F – dur 

lestvica . Sedaj pa odpri učbenik na strani 46 . Pod nalogo štev. 1 

zapiši F – dur lestvico : 

- Najprej zapiši vse tone s svinčnikom od f1 do f2. 

- Označi oba tetrakorda. 

- Zapiši rimske številke spodaj pod notno črtovje in sicer je ena 

številka točno pod eno noto. 

- Dodaj zaporedje celih tonov in poltonov: 1 1 ½  1  1 1 ½. 

- Po tem zaporedju ugotovimo, da moramo ton h1 znižati, da 

dobimo pravilno zaporedje ter da se bo lestvica pravilno oglasila. 

Zapiši nižaj pri noti h1. 

- Zapiši še nižaj b  spodaj pri violinskem ključu. Če si pozabil, kako 

zapišemo, si poglej pri pesmicah spodaj ali na str. 28. 

 

• Sedaj si pa oglej pesmico »Pozdravljena trobentica« in jo analiziraj: 

- Ima pesmica kakšen predznak? 

- Kakšne so notne vrednosti? 

- Kakšen je taktovski način? 

- Izvajaj parlato (branje not v ritmu) ter ne pozabi na ton hes ali b v 

celi skladbi. 

- Pesmico zapoj s tonsko abacedo, pomagaj si z inštrumentom. 

- Pesmico zapoj še z besedilom. 

 

• Na strani 47  si poglej še 3. nalogo. Zapoj in zaigraj si tone, nato pa 

sam zapiši ritem po občutku. Bodi pozoren, da bodo samo 3 dobe v 

vsakem taktu in ne pozabi, da je na začetku PREDTAKT, kar 



pomeni, da mora biti v zadnjem taktu toliko manj dob, kolikor jih je v 

predtaktu. 

 

• Nato reši še nalogo štev. 6. Najprej 4 dobe samo štej in meri dobe, 

nato ritmično izgovarjaj besedilo v prvem taktu in zapiši ritem. 

Obvezno meri dobe, da ti bo lažje. Podobno nalogo si reševal na str. 

22 zgoraj. 

 

• Za konec obrni list na str. 48  ter zapoj vse tri kitice pesmice »Biba 

leze«.  

 

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 od stran 73/ štev. 37, 38, 39.  

 

 

 

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

 


