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RAZLAGA
Do sedaj smo spoznali glasbeni termin akord. Akord pomeni t.i. sozvočje oz. soglasje (tudi
skladnost, ubranost) in tudi istočasno zvenenje vsaj treh ali pa več različnih tonov.
Če ponovimo, kar sem vam že razložil, jih delimo na trozvoke (triglasne akorde),
četverozvoke (štiriglasne akorde), ter nato peterozvoke, šesterozvoke in septerozvoke.
ČETVEROZVOK je štiriglasen akord. Osnovni četverozvok imenujemo septakord (7), ker ga
oklepa interval septime. Tone posameznega akorda poimenujemo glede na razdaljo od
osnovnega tona (to smo spoznali že pri trozvokih).Torej spodnji (osnovni) ton imenujemo
prima akorda, drugi ton se imenuje terca akorda (ker je od osnovnega tona oddaljen za
interval terce), tretji ton se imenuje kvinta akorda in četrti ton septima akorda.
Poznamo veliko različnih septakordov, vsak od njih pa ima tudi tri obrnitve. S tem se nam
»nabor« akordov, ki jih glasbeniki lahko uporabimo (bodisi pri izvajanju oz. improvizaciji
bodisi pri komponiranju) poveča.
Na nižji stopnji vašega glasbenega izobraževanja se bomo spoznali le z enim od teh
septakordov, naslednje leto pa še z obrnitvami le-tega. To je t.i. dominantni septakord.
septima akorda
kvinta akorda
terca akorda
prima akorda

DOMINANTNI SEPTAKORD je eden bolj uporabljanih septakordov nasploh. Sestavljen je iz
durovega trozvoka oz. kvintakorda (velike in male terce) in še ene male terce. Oklepajoči
interval pa je kot sem že prej omenil interval septime. Glede na zgradbo akorda ga
imenujemo tudi durov z malo septimo (njegova druga označba je dm7). Dominantni
septakord se nahaja na V. stopnji v duru in V. stopnji v harmoničnem molu, zato ga
imenujemo dominantni (V. stopnja lestvice se imenuje dominanta → D) in ga označimo
z D7.

•

v del. zvezku na str. 55 analiziraj, izvajaj parlato in zapoj s tonsko abecedo:
- pesem »Poljski ljudski ples« (pomagaj si s posnetkom; slušni primer 1 v zavihku pod
učno lekcijo)
- melodično vajo (1. naloga, slušni primer2), nato pa v vaji poišči in označi dominantne
septakorde (D7)

RAZLAGA
Dominantni septakord postavljamo na dva načina:
- na določenem tonu
- na V. stopnji durove ali harmonične molove lestvice

→

Pri prvem načinu imamo določen ton, na katerem:
1. zapišemo obliko septakorda (na osnovnem tonu – podatku postavimo tri terce,
torej še terco, kvinto in septimo akorda)
2. akord uredimo tako, da uredimo razdalje med posameznimi toni v akordu
(v3 – m3 – m3)
m3
m3
v3

D7

→

Pri drugem načinu postavimo dominantni septakord (D7) določene tonalitete
tako,da:
1. najprej poiščemo osnovni ton (primo) septakorda tako, da poiščemo V. stopnjo
določene tonalitete (→ V. stopnjo oz. dominanto določene durove ali molove
lestvice)
2. na osnovnem tonu (V. stopnji oz. dominanti določene lestvice) postavimo obliko
septakorda in posameznim tonom akorda zapišemo predznake, ki jih ima tonaliteta.
OPOZORILO: pri molovi lestvici oz. tonaliteti vedno upoštevamo harmonično obliko,
saj ima le-ta zvišano VII. stopnjo in s tem tudi vodilni ton.
Vodilni ton lestvice v kateri se D7 nahaja je namreč terca septakorda.

Naloge rešuj samostojno, nato pa jih preveri in popravi morebitne napake
(rešitve najdeš v prilogi).
•

pri 2. nalogi v del. zvezku na str. 56 postavi dominantni septakord na določenem tonu in
na V. stopnji (→ dominanti) določenih lestvic. Razlaga je zgoraj ↑.

•

izvajaj:
- melodično dvoglasje (DZ str. 56, 3. naloga) → slušni primer 3 in 4
- ritmično dvoglasje (4. naloga) → slušni primer 5 in 6
Ritmično dvoglasje izvajaš z lastnimi ali improviziranimi instrumenti (plosk, udarjaš
z dvema kuhalnicama, itd. skratka malo improviziraš ☺ ).

Pri izvajanju si lahko pomagaš s posnetki. In sicer sta pri obeh dvoglasjih ločeno posneta
1. glas in 2. glas. Izvajaš tako, da poslušaš en glas in izvajaš drugega. Če imaš težave,
najprej izvajaš tisti glas, ki je na posnetku in ga zvadiš, nato pa izvajaš v dvoglasju.
•

utrdi usvojeno snov, tako ,da rešiš:
- naloge 24, 25, 26 (DZ str.76); spomni se, da interval sekste in septime rešujemo z
obrnitvijo intervalov (→ poglej si snov OBRNITVE INTERVALOV)
- nalogi 42 in 44 (DZ str. 78)

•

izvajaj:
- ritmične vaje (DZ, str. 69, 70 vaje št. 11, 12, 13,14,15, 17, 18)
- melodične vaje (DZ, str. 66, vaje št. 18 - 24); vsako vajo naprej izvajaj parlato in nato
zapoj, pri petju si seveda pomagaš s svojim instrumentom in posnetkom →slušne
primere najdeš v posebnem zavihku za 5. razred

PRILOGA
" melodična vaja, označba D7 (DZ str 55, 1. naloga)

D7

D7

" postavitev dominantnega septakorda (DZ str. 56, 2. naloga):
a) na določenem tonu

b) na V. stopnji durove ali harmonične molove lestvice

" določitev intervalov (DZ str. 76):
- 24. naloga
m3↑, č4↓, v6↑, m2↑, v7↑, m7↓, č8↓, č5↑
- 25. naloga
v7↑, v7↓, v6↑, č5↑, m6↑, v3↓, zv5↓, zv4↑
- 26. naloga
m7↓, v3↑, m6↓, m6↑, v7↑, zm5↓, zm5↓, m7↑
" DZ str. 78:
- molovi sekstakordi (42. naloga)

- molovi kvartsekstakordi (44. naloga)

