
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. 

 

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. 

 

5. razred NOG (15. april 2020) 

A) VARIACIJE – u čbenik  MG5/ str. 43:  

Odpri učbenik in si preberi besedilo v rumenem kvadratu. Variacije  

pomenijo različne variante. Torej skladatelj napiše neko temo (glasbeno 

misel), ki jo v nadaljnjih ponovitvah nato tako spreminja, da jo še vedno 

prepoznamo. Gre za glasbeno obliko, ki je lahko samostojna skladba ali 

pa je del (stavek) ciklične skladbe. 

V rumenem kvadratu pod črtaj , kaj vse najpogosteje spreminjamo pri 

variacijah: melodijo, ritem, itn. 

 



Nato prisluhni temi in variacijam  W. A. Mozarta ter pri vsaki variaciji 

zapiši, kaj je skladatelj spremenil pri posamezni variaciji (melodija, ritem, 

tonaliteta, itn.). V učbeniku so zapisane tema in prve tri variacije od 

dvanajstih, lahko prisluhneš tudi celi skladbi: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0mnPCi5lS8 

 

Bi znal tudi sam napisati kakšno variacijo? Na str. 44  je zapisana tema 

variacij, ki si jih ravno poslušal. Poskusi si izmisliti eno variacijo na to temo 

in jo zapiši v notno črtovje pod 1. VAR.. 

 

B) SEPTIMA – učbenik MG5/ str. 45: 

Do sedaj smo spoznali intervale od prime do sekste. Odpri učbenik na str. 

45 in si preberi tekst v rumenem kvadratu. Interval septime  obsega sedem 

stopenj. Poznamo veliko septimo – v7, ki meri 5 ½ tonov, ter malo septimo 

– m7, ki meri 5 celih tonov. 

 

Sedaj si oglej pesmico »Škrjanček«: 

- Najprej jo analiziraj: taktovski način, tonaliteta.  

- Poišči interval septime na začetku skladbe ter ga obkroži in zapiši s 

kakšno septimo se začne pesmica. 

- Pesmico zapoj. 

- Začetek pesmice večkrat zapoj, da ti ostane v spominu interval 

septime. 

 

Nato reši nalogo štev. 1 : na dane tone postavi septime. Predno začneš, 

si lahko pod nalogo prebereš besedilo »Ali veš?«.  Veliko in malo septimo 

lahko izračunamo hitreje, če zapišemo ton, ki je že zapisan (prvi takt 

naloge: e1) za oktavo v smeri puščice (prvi takt: zapišemo črno piko kjer 

je ton e2) in nato gremo za m2 ali v2 (odvisno kakšno septimo iščemo) v 



smeri proti začetnemu tonu (pri nalogi gremo v prvem taktu od tona e2 za 

m2 navzdol in dobimo rešitev: ton dis2). 

V kolikor ti to ni čisto razumljivo, potem rešuj intervale kot ponavadi: 

najprej zapiši septimo, nato izračunaj cele tone in poltone. 

 

C) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 69, štev. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15. 

 

D) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 64, štev. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

E) DOMAČE NALOGE : stran 78 / naloge štev.: 42, 43, 44, ter na strani 

75/ naloge štev.: 15, 16. 

 

 

 

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


