
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. 

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

Rešene strani v učbeniku ter predelano današnjo snov še naprej 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. Lahko mi tudi 

pišete kadarkoli na mail, v kolikor se pojavijo težave pri reševanju nalog. 

 

2. razred NOG (14. maj 2020) 

A) Danes te čaka še malo utrjevanja snovi. Odpri učbenik na strani 54 in 

si poglej naloge: 

- Pri 6. in 7. nalogi zapiši G-dur in F-dur lestvico. Pazi na predznake 

ter zapiši vse potrebno: razdalje med toni, stopnje in tetrakorda. 

- Pri 8. in 9. nalogi zapiši tone. Pazi na violinski in basovski ključ! 

- Pri 10. in 11. nalogi zapiši razdalje med toni. Tudi tu pazi na basovski 

in violinski ključ. 

 

Nadaljuj na strani 55: 

- Pesem Na Praškem mostu zapoj ali zaigraj in upoštevaj dinamiko. 

Nato na črto pod vsako dinamično oznako zapiši njen pomen. Izbiraj 

med: GLASNO, TIHO, UPOČASNITI, POJEMAJOČE, SREDNJE 

GLASNO, NARAŠČUJOČE. 
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- Za konec preberi tone pri pesmici Mačka v snegu. Označene tone v 

modrem oblačku najprej poimenuj, nato pa jih prepiši v basovski 

ključ. Prvi ton je mali g, ki je v basovskem ključu doma v 4. praznini. 

 

 

B) DOMAČA NALOGA: preveri, če imaš rešene vse naloge na strani 74. 

Reši tudi stran 75 do konca. 

 

C) Naslednji teden bo potekalo ustno spraševanje ritmičnih in 

melodičnih vaj: 

 

1. RITMIČNE VAJE na strani 61, štev. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

(izberi 3 vaje za ustno spraševanje). 

 

2. MELODIČNE VAJE na strani 62, štev. 7, 8, 9, 15, 16, 17 (izberi 3 

vaje za ustno spraševanje): 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• nato melodično vajo zapoj. 

 

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

 


