
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. 

 

Rešeno današnjo snov v učbeniku 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 (15. april 2020) 

A) KONCERT – učbenik str. 42:  

Ste že slišali za besedo koncert? Ste že bili na kakšnem koncertu?  

Beseda koncert se danes uporablja za več pomenov: lahko si ogledate 

npr. koncert kakšne glasbene skupine ali pa koncert simfoničnega 

orkestra. Danes bomo spoznali koncert kot glasbeno obliko. 

Preberi si besedilo v rjavem kvadratu in si podčrtaj pomembne podatke: 

sestavljen je iz večih stavkov, navadno iz treh, pisan pa je za enega ali 

več solističnih inštrumentov in orkester. Značilen je glasbeni dialog 

(pogovor) med solistom in orkestrom. 

Prvi stavek klasicističnega koncerta je zgrajen v obliki sonatnega stavka 

(poglej na str. 23, kjer smo podrobno obravnavali sonatni stavek) in ima 

dvojno ekspozicijo: predstavi jo orkester, nato jo solist ob spremljavi 

orkestra ponovi. Posebnost koncerta pa je KADENCA, v kateri solist 
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pokaže virtuoznost in tehnično znanje: gre za najtežji del skladbe za 

solista, kjer pokaže svoje obvladovanje inštrumenta in svobodno, v svojem 

tempu, zaigra zapisane note. 

 

V zelenem kvadratu si preberi o Mozartovem klavirskem koncertu št. 

21 v C – duru in nato poslušaj vsak stavek posebej. Pod nalogo štev. 1 

imaš notni zapis začetka vsakega stavka. Kateri stavek ti je najbolj 

poznan? Obkroži ga in zapiši, kje si ga slišal. 

 

1. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=_Wh5wdvsnbw 

2. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=FZNt3ESnf8Q 

3. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=mYA6KX-nhYw 

 

Sedaj si pa preberi tekst v zelenem kvadratu na strani 43, kjer je 

predstavljen Mozartov zadnji koncert oziroma skladba, napisana le nekaj 

tednov pred njegovo smrtjo. Prisluhni drugemu stavku in medtem zapiši 

melodijo pri nalogi štev. 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=BxgmorK61YQ 

 

 

 

 

 

 

 

Melodijo a in b tudi zapoj, pomagaj si z inštrumentom. 
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Sedaj pa ponovno prisluhni drugemu stavku ter reši nalogo štev. 3: s 

črkama S in T zapiši ZAPOREDJE, kako si sledi dialog med solistom in 

orkestrom. Bodi pozoren v kakšni obliki je zapisan drugi stavek ter odgovor 

zapiši na črto. 

 

Preberi nalogo štev. 4 ter na črto zapiši izvajalce klasične glasbe: lahko 

so izvajalci solisti ali orkestri). 

Na str. 44 pa pod nalogo štev. 6 napiši nekaj znanih koncertov iz 

slovenske in tuje glasbene zakladnice. 

 

Za konec si preberi še besedilo v modrem kvadratu na str. 44, kjer je 

opisan eden prvih violinskih koncertov iz obdobja romantike, po katerem 

so se zgledovali številni skladatelji. Koncert za violino in orkester v e – 

molu je napisal Mendelssohn in velja za enega najlepših in najpogosteje 

izvajanih violinskih koncertov vseh časov. 

 

Prisluhni prvemu stavku violinskega koncerta ter med poslušanjem pri 

nalogi štev. 5 zapiši ritem. Nato melodijo prepiši še 2 oktavi nižje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzbC39utkTw 
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B) Preveri, ali imaš rešene vse DOMAČE NALOGE. 

 

C) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 59, štev. 12, 13, 14, 15, 16.  

 

D) Vadi petje VAJ S KROMATIČNIMI TONI na strani 67, štev. 1, 2, 3: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

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

ali bo še potekal pouk na daljavo!!! 

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


