
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 (7. maj 2020) 

A) PONOVIMO – učbenik str. 51 

• Najprej ponovimo pisanje tonov v violinskem in basovskem ključu. Reši 

nalogo štev. 7 (toni v violinskem ključu) in nalogo štev. 8 (toni v 

basovskem ključu). 

 

• Nato si poglej še nalogo štev. 10. Pesmica »Kuža pazi« je zapisana v 

basovskem ključu (v 2. vrstici). Tvoja naloga je, da melodijo zapišeš v 

violinskem ključu. Začetek je že zapisan, pozorno spremljaj tone v 

basovskem ključu in ko gre melodija na ton d1, gre tudi v violinskem 

ključu melodija na ton d1. 
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B) VIŠAJI IN NIŽAJI V MALI OKTAVI – učbenik str. 52 

• Sedaj bomo tonom v mali oktavi dodali še predznake. Pravilo ostaja 

isto: ko dodamo tonu višaj, dodamo imenu tona končnico -IS. Ko 

znižamo ton oziroma napišemo nižaj pred noto, dobi ime tona 

končnico -ES. 

 

• Pri nalogi štev. 11 moraš zapisati višaje pred vsakim tonom in nato 

poimenovati ton. V prvem taktu je zapisan ton c in ko mu zapišeš višaj, 

dobiš ton cis. Številk še vedno ni zraven, razen v 5. taktu, ko je zapisan 

ton c1 in ko ga zvišaš, dobiš tako ton cis1. 

 

• Podobno je pri nalogi štev. 12, le da tu moraš zapisati nižaje pred 

vsakim tonom. V prvem taktu je zapisan ton h in ko mu zapišeš nižaj, 

dobiš ton b ali hes. 

 

• Reši še nalogo štev. 13 in določi razdalje med toni. Pomagaj si s 

klaviaturo. V prvem taktu imaš zapisana tona d in e. Postavi prst na 

klaviaturi na ton d in se čez črno tipko sprehodiš do tona e: 

 

 

 

 

 

Vsaka poteza je pol tona, ker si potreboval/a 2 potezi, je rešitev cel ton 

navzgor: 1    . 

 

• Podobno rešuješ nalogo štev. 14, le da tu sam zapišeš ton. V prvem 

taktu moraš zapisati pol tona navzgor od tona g. Postavi prst na ton 

g in naredi samo eno potezo: 



 

Dobil/a si rešitev ton gis ali as in ga zapišeš poleg note g. 

 

• Sedaj pa ponovi imena višajev in nižajev po vrsti. Na str. 52 spodaj 

imaš zapisano besedilo. Tudi višaje in nižaje pišemo v pravilnem 

zaporedju v basovskem ključu. Višaj fis je točno tam, kjer leži ton f v 

basovskem ključu, višaj cis tam, kjer je ton c, itn. Enako velja za nižaje. 

 

C) Za DOMAČO NALOGO vadi pisanje višajev in nižajev v basovskem 

ključu v pravilnem zaporedju. Na strani 79 imaš prazno notno črtovje, 

kjer lahko vadiš. 

 

D) V tem šolskem letu te čaka še ustno preverjanje, zato redno izvajaj in 

utrjuj: 

 

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

2. PARLATO (branje not) v učbeniku na strani 65, štev. 1, 2, 3, 4. 

Najprej beri tone počasi, nato poskusi vsakič v hitrejšem tempu. 

 

3. MELODIČNE VAJE na strani 62, štev. 7, 8, 9, 15, 16, 17: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• nato melodično vajo zapoj. 

 

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

 


