
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 (8. april 2020) 

A) SIMFONIJA – učbenik str. 34:  

Danes začni z gledanjem videoposnetka. Na spodnji povezavi je zadnji 

stavek Haydnove simfonije št. 45 v fis - molu. Pozorno poglej posnetek do 

konca in razmisli:  

- Kdo je izvajalec?  

- Kakšen je tempo? 

- Si opazil kaj posebnega pri izvajanju skladbe? 

(ODGOVORE zapiši na str. 34 zgoraj, kjerkoli pri naslovu.) 

 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k 

 

 



Najprej odgovori na zgornja vprašanja, nato pa preberi tekst v zelenem 

kvadratu na str. 34 .  

Kot si ugotovil, je simfonija večstavčna skladba za orkester, imenujemo jo 

pa tudi sonata za orkester, ker je po obliki in zaporedju podobna sonati. 

Preberi si rjav pravokotnik in podčrtaj ali označi pomembne podatke. 

 

Sedaj pa si oglej nalogo štev. 1 . Simfonije ločujemo po zaporednih 

številkah, tonaliteti, kraju nastanka in vsebini. Pozorno preberi naslove 

simfonij in jih pravilno razvrsti v modre oblačke. 

 

• Se spomniš dunajskih klasikov (Mozart, Beethoven in Haydn)? Na str. 

35 si najprej preberi o J. Haydnu  in označi/podčrtaj, zakaj je bil 

zaslužen. Ne pozabi prebrati tudi tekst spodaj »Ali veš?«. 

Nato prisluhni začetkom vseh stavkov ter pri nalogi štev. 2  napiši tempo 

ter pri 2. stavku še obliko: 

- 1. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=TFcONi1ynIM 

- 2. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=4Cs_f3GupCo 

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

- 4. stavek: https://www.youtube.com/watch?v=yb9DM9Tf5fo 

(Opomba: Pri 3. stavku je na videoposnetku napaka in piše, da je to 2. 

stavek. Posnetek sem vseeno izbrala zaradi lažjega določanja tempa, 

napako spreglejte.) 

 

Ta simfonija nosi naslov »Z udarcem na pavke« ali »Presenečenje«. Ste 

bili tudi vi presenečeni? Ste slišali v katerem stavku se pojavi glasen 

akord? Prisluhni še enkrat 2. stavku ter počakaj na glasen akord. Zvočnike 

imej na sobni jakosti, da ne presenetiš še sosede. 

 



Sedaj pa še odpri str. 36  ter preberi nalogo štev. 3 , v kateri se skriva 

odgovor o obliki 2. stavka: tema z variacijami. Prisluhni še enkrat 2. stavku 

ter najprej zapiši vrstni red variacij in codo, nato pa še kaj je v posamezni 

variaciji spremenil (tonaliteta, ritem, inštrument). 

 

• Drugi pomembni skladatelj v tem obdobju je bil W. A. Mozart . Na str. 

37 si preberi tekst v modrem kvadratu ter podčrtaj/označi, zakaj se 

njegova Simfonija št. 40 v g – molu imenuje tudi »Tragična«. Prisluhni 

znanemu 1. stavku simfonije, kako je Mozart uglasbil svoja čustva ter 

ob posnetku pripevaj temo, ki jo imaš zapisano tudi v učbeniku: 

https://www.youtube.com/watch?v=l45DAuXYSIs 

 

• Za konec si še preberi o tretjemu večjemu skladatelju tega obdobja, L. 

van Beethovnu na str. 38  v modrem kvadratu. Nato s pomočjo 

interneta poišči podatke o Beethovnovih najslavnejših simfonijah ter 

dopolni tekst, ki je zapisan spodaj na str. 38. 

 

B) Preveri, ali imaš rešene vse DOMAČE NALOGE . 

 

C) Še vedno nisem prejela od vseh vas rešene strani v učbeniku ter 

domače naloge. Prosim, bodi dosledni in rešujte ter pošiljajte sproti, da bo 

pouk na daljavo potekal tekoče. Le tako bom vedela, kako napredujete ter 

kje potrebujete pomoč oziroma dodatno razlago. 

 

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

ali bo še potekal pouk na daljavo!!! 

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


