
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 (8. 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) g – mol LESTVICA, u čbenik MG 4/ str. 47:  

Vzporedna je B – durovi lestvici, zato ima 2 nižaja: b in es. Zapiši g- mol 

lestvico, predznake zapiši sproti in označi vse potrebno: razdalje med toni, 

stopnje, tetrakorda ter glavne stopnje v lestvici. 

• Ne pozabi: pri harmonični lestvici zvišamo VII. stopnjo, pri melodični 

pa VI. in VII. stopnjo. 

• Melodični mol zapiši v obe smeri. 

• Vse tri oblike molove lestvice tudi zapoj. 

 



Odpri učbenik na str. 48  in reši nalogo štev. 1: najprej melodijo zapoj 

(pomagaj si z inštrumentom), nato v kvadratek zapiši obliko molove 

lestvice (N, H ali M). 

 

Nadaljuj na str. 49 in si preberi tekst o skladatelju L. van Beethovnu ter 

tekst malo nižje »Ali veš?«. Vzemi barvico in podčrtaj odgovore na 

naslednja vprašanja: 

- Kdo spada še poleg L. van Beethovna med velike dunajske klasike? 

- V katerem glasbenem obdobju je živel? 

- Katera simfonija se imenuje »Simfonija usode«? 

- Iz katere simfonije je danes evropska himna ter kako se imenuje? 

 

Poslušaj Beethovnovo Simfonijo št. 5 v c-molu in prisluhni značilnemu 

motivu, ki ga je skladatelj razložil s stavkom: »Tako trka usoda na vrata«: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWP2XzWCEVs 

 

Za konec zapoj še Oda radosti iz 9. simfonije. Besedilo in notni zapis 

najdeš na str. 49 spodaj. 

 

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

 

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

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

D) DOMAČE NALOGE : reši naloge na str. 73 in 75. 

 

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


