
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. 
*************************************************** ************************ 

 
3. razred NOG (26. marec 2020) 
 

Za začetek malo ponovimo učno snov. Poskusite reševati sami, vse že znate, potrebujete 

le učbenik Mali glasbeniki 3, svinčnik in radirko. Pa začnimo, saj bo šlo. 

 

A) Odpri učbenik na strani 38 in sledi navodilom: 

 

• Na zadnji uri smo spoznali Es – dur lestvico in ugotovili, da ima tri predznake: 

b, es in as. Zapisali smo lestvico, označili razdalje med toni, stopnje, oba 

tertakorda ter glave stopnje v lestvici (preveri, če imaš vse zapisano). Tri nižaje 

smo pravilno zapisali tudi v violinskem in basovskem ključu (glej rumeni 

kvadrat). 

Ker vam gre pisanje lestvic dobro od rok, bomo malo snovi spustili in nadaljevali 

z lestvicami. Z notami šestnajstinkami se bomo skupaj zabavali na uri, ko se 

vidimo spet v šoli. 

B) Pa poglejmo, katera je naslednja lestvica. Odpri učbenik na strani 45 in sledi 

navodilom: 

• Poznamo že tri lestvice z višaji: G-dur, D-dur in A-dur. Naslednja lestvica z 

višaji je E-dur in ima 4 višaje: fis, cis, gis in dis!  

• Sedaj s svinčnikom napiši E-dur lestvico v notno črtovje na strani 45. Najprej 

zapiši tone od e1 do e2 s praznimi notnimi glavicami in dovolj narazen. Vse štiri 

višaje pišemo sproti. Nato označi in napiši še vse kar spada zraven: oba 

tetrakorda, razdalje med toni, stopnje ter glavne stopnje v lestvici. 



• Potrebujemo samo še pravilen zapis višajev v violinskem in basovskem ključu. 

Zapiši jih v rumen kvadratek! 

• Ko si vse zapisal, preveri rešitev z učbenikom. Na strani 47 imaš pod glavnim 

naslovom zapisano E-dur lestvico, manjkajo le glavne stopnje (I.=T, IV.=S, 

V.=D). Kaj pa pravilen zapis višajev? Vrni se na stran 45 ter poglej pesmico 

Prleška. Na začetku pesmice so zapisani višaji po vrsti v violinskem ključu. Zapis 

v basovskem ključu pa preveri na strani 80, naloga številka 51, predzadnji primer. 

 

C) Nadaljujmo s pesmico Prleška. Najprej analiziraj pesmico, poglej notni zapis ter 

preberi besedilo. Ker gre za pesem z besedilom v narečju, si preberi razlago besed v 

zelenem kvadratku, da boš razumel vsebino pesmice. Nato pesem z nasmehom 

zapoj. 

 

D) Obrni list na stran 46 in si preberi, kdo je bil skladatelj Antonio Vivaldi . Pozorno 

preberi besedilo do konca.  

Prisluhni 1. stavku koncerta Pomlad in si poskušaj predstavljati, kako je skladatelj 

z glasbo posnemal oglašanje narave: ptičje petje, žuborenje potočka, veter,…  

Vzemi barvice in ob poslušanju nariši vsebino skladbe.  

Posnetek lahko najdete na Youtube, vpišite »VIVALDI POMLAD« ali pa kopirajte 

naslednjo povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 

 

E) Utrjuj RITMI ČNE VAJE  na strani 69, številka 8, 9 in 10. 

 

F) Za konec še DOMAČA NALOGA na strani 76. Obkroži si vse naloge na tej strani 

in reši kar še nimaš. Preveri tudi, če ti manjka kakšna naloga za nazaj (nalogo bom 

pregledala, ko se spet vidimo v šoli). 

 

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

 


