
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. 

 

Prejšnji teden ste prvič samostojno reševali naloge in upam, da niste imeli 

težav. Rešeno stran 36 v učbeniku ter predelano današnjo snov (str. 31 

do 33) 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. 

 

6. razred NOG (1. april 2020) 

A) SONATA – u čbenik str. 31:  

Preberi si tekst v rjavem in zelenem kvadratu ter spodaj vse alineje »Ali 

veš?«, še posebej odebeljen tekst. 

 

1. Na Youtubu prisluhni vsem trem stavkom sonate ter vpiši tempo  

(izbiraš med Allegro in Andante): 

 https://www.youtube.com/watch?v=XXIu0MRuIQU 

2. Sedaj odpri na strani 32 . Poslušaj 1. stavek Beethovnove sonate »V 

mesečini« ter poglej notni zapis. Vse obarvane akorde prepiši v 

nalogo štev. 3  ter jih določi. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU 



 

3. Na strani 33  si preberi o skladatelju G. Tartiniju. Nato prisluhni 

melodiji iz prvega stavka sonate Vražji trilček 

(https://www.youtube.com/watch?v=z7rxl5KsPjs) ter zapiši ritem pri 

nalogi štev. 4 : 

 
- Zapisano melodijo naprej izvajaj PARALATO, nato jo zapoj s 

tonsko abecedo. 

4. Reši še nalogo štev. 6 , pomagaj si z internetom. 

5. Za konec še vzemi barvico ali marker in poišči odgovore  na 

naslednja vprašanja ter jih označi: 

- Kaj je sonata? 

- Katera sonata ima oznako »za začetnike«? 

- Ali je sonata pisana samo za klavir? 

- Kako je Tartini dobil navdih za sonato »Vražji trilček«? 

 

B) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 59, štev. 12, 13 in 14. 

 

C) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 66, štev. 16, 17 in 18 (pomagaj 

si z inštrumentom). 

 

D) Preveri, ali imaš rešene vse DOMAČE NALOGE . 

E) Seminarsko nalogo oddaj v času, kot smo se dogovorili, ne glede na to 

ali bo še potekal pouk na daljavo!!! 

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


