
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. 

 

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. 

 

5. razred NOG (8. april 2020) 

A) MOLOV KVARTSEKSTAKORD, učbenik MG 5/ str. 41:  

Najprej ponovimo: molov sekstakord  dobimo tako, da molovemu 

kvintakordu prestavimo najnižji (osnovni) ton oktavo višje (primer v 

učbeniku: ton c1 se prestavi gor v c2). Zgrajen je iz v3 spodaj in č4 

zgoraj . Molov kvartsekstakord  dobimo tako, da prestavimo najnižji 

ton molovega sekstakorda oktavo višje (primer v učbeniku: es1 

prestavimo gor v es2), sestavljen je iz č4 spodaj in m3 zgoraj . 
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SLIKA: molov kvintakord z obrnitvami - zgradba 
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• V učbeniku na str. 41 najprej analiziraj skladbo »Modra reka« : 

- V kateri tonaliteti je napisana? 

- Obkroži prve 3 različne tone in ugotovi kateri akord se pojavi na 

začetku (pazi na predznake!). 

- Pesem najprej izvajaj parlato, nato jo še zapoj (pomagaj si z 

inštrumentom). 

- Prve tri tone (d1-g1-b1) večkrat zapoj navzgor in s tem slušno utrdi 

molov sekstakord. 

 

• Nadaljuj z nalogo štev. 1: Najprej postavi molov kvintakord in nato 

zapiši njegove obrnitve (predznake sproti prepisuj). Primer imate 

zapisan zgoraj v rumenem kvadratu. 

• Pri nalogi štev. 2 določi akorde. Lahko jih postaviš v osnovno obliko in 

nato določiš, ali pa takoj preveriš iz katerih intervalov je zapisan in 

zapišeš rešitev. POZOR: v vaji so tako durove kot molove obrnitve 

kvintakorda. 

• Nato reši še nalogo štev. 3: v prvem taktu morate zapisati molov 

sekstakord. Poglejte njegovo zgradbo in najprej na dani ton e1 

postavite v3, nato pa še č4. Natančno preberi še naslednje akorde in 

reši nalogo do konca. 
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• Obrni na str. 42 , kjer te čaka še naloga štev. 4: Poveži akord z njegovo 

zgradbo. 

• Za konec še izvajaj parlato pri nalogi štev. 8. 

  

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

13.  

 

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). 

 

C) DOMAČE NALOGE : stran 78/ naloge štev.: 38, 39, 40 in 41. 
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