
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. 

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

3. 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) NOTA ŠESTNAJSTINKA – u čbenik stran 40  

Danes vam bom razložila novo notno vrednost – noto šestnajstinko . Naj 

vas spomnim, da vsako noto delimo na dva dela (glej sliko spodaj). Noto 

šestnajstinko dobimo tako, da razdelimo noto osminko, ki traja ½ dobe na 

dva dela, in dobimo dve noti šestnajstinki, ki trajata vsaka ¼ dobe . Nota 

šestnajstinka je podobna noti osminki, le da ima dve zastavici. Lahko jo 

zapišemo samostojno ali pa kot prijateljice, ki se držijo skupaj. 



 
 

 

Če pogledamo eno dobo, torej noto četrtinko , bomo ugotovili, da na en 

udarec izvajamo : eno četrtinko ali dve osminki ali pa štiri četrtinke. Meri 

dobe in izvajaj po vrsti note od četrtinke do šestnajstink, ki jih izgovorimo 

enakomerno TA-KA TA-KA (glej sliko spodaj): 

 

      TA -  KA         TA -  KA 

 

Izvajaj večkrat zapored, da ti bo šlo tekoče. 

 

Tako, sedaj si pripravljen na snov v učbeniku na strani 40. 

 



• Odpri učbenik na strani 40  in si oglej sliko ter preberi besedilo v 

rumenem pravokotniku. Vaja je podobna kot si jo izvajal malo prej, le 

da tokrat izvajaš v ritmu besedilo. Meri dobe in namesto zloga TA 

uporabi besedilo. 

 

• Na vrsti je izštevanka »En ten tini« , takoj pod sliko. Najprej si poglej 

ritem izštevanke ter ga izvajaj na zlog TA  ter šestnajstinke TA-KA-

TA-KA . Če ti ne bo šlo, si lahko pomagaš s spodnjim notnim zapisom 

(dobe so označene z odebeljenimi črkami), nato poskusi še v učbeniku: 

Za konec izvajaj izštevanko še z besedilom. 

 

• Sedaj pa si poglej nalogo štev. 1 : V ribah so zapisani različni 

ritmični vzorci. Tvoja naloga je, da ugotoviš taktovski način ter ga 

zapišeš na začetku ritmičnega vzorca. Pozor : poznamo tudi 

taktovske načine, kjer je doba osminka. 

 

• Poglej še nalogo štev. 2 na strani 41 . Postavi taktnice in nato vajo 

izvajaj. Bodi pozoren, da bodo v vsakem taktu dve dobi. Štiri 

šestnajstinke skupaj trajajo točno eno dobo. 

 

• Nadaljuj z nalogo štev. 4: izvajaj ritmično vajo. Če ti izvajanje 

ritmičnih vaj ne gre, ker ne razumeš not šestnajstink, mi obvezno piši 

na mail, katera vaja ti dela težave in ti bom pomagala. 

 



• Še malo za sprostitev: zapoj vseh 8 kitic pesmice »Lepa Anka«  in 
ob petju zapleši po sobi. 
 

 

B) Utrjuj RITMIČNE VAJE  na strani 69, številka 8, 9, 10 in 11. 

 

C) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 67, štev. 16, 17 in 18: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

D) Za konec še DOMAČA NALOGA na strani 77 / naloge štev. 23, 24 in 

25. Pazi na violinski in basovski ključ. 

 

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

 

 


