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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. 

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

4. razred NOG (15. 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) PONOVIMO: DUROV IN MOLOV KVINTAKORD  

Spoznali smo že dva akorda. Durov kvintakord  (str. 34) je zgrajen iz v3 

spodaj in m3 zgoraj. Molov kvintakord  (str. 37) pa je zgrajen ravno 

obratno: spodaj postavimo najprej m3, nato zgoraj še v3. 

 

Poglejmo si zgradbo in primer: 
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B) Učbenik str. 50 – ZMANJŠAN KVINTAKORD  

Zmanjšan kvintakord je zgrajen iz dveh  zaporednih malih terc , oklepa pa 

ga zmanjšana kvinta. Poglej si primer v modrem kvadratu na str. 50 zgoraj. 

 

- Reši nalogo štev. 1: na določenih tonih zapiši zmanjšan kvintakord. 

Najprej postavi spodaj m3, nato pa še zgoraj. 

 

- Naloga štev. 2: zapisana je C-dur lestvica ter na vsaki stopnji lestvice 

trozvok. Tvoja naloga je, da ugotoviš, kateri trozvok se nahaja na 

vsaki stopnji lestvice: durov, molov ali zmanjšan kvintakord. Rešitev 

zapiši tudi v odgovor pod lestvico. 

 
- Pri 3. nalogi najprej poišči zmanjšane kvintakorde in jih obkroži. Vajo 

nato zapoj, pomagaj si z inštrumentom. 

 
- Reši še nalogo štev. 4: zapiši akorde na danih tonih. 

 

C) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 66, štev. 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17. 

 

D) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 63, štev. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

E) DOMAČE NALOGE : reši naloge na str. 74 / naloga štev.: 15, 16 in na 

str. 76 / naloga štev.: 28. 
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