
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 (1. april 2020) 

 

Prejšnji teden ste prvič samostojno reševali naloge in upam, da niste imeli 

težav. Rešeno stran 45 in 46 v učbeniku ter predelano današnjo snov (str. 

47, 48 in 49) 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. 

 

A) H – dur LESTVICA – u čbenik stran 47  

Prejšnji teden ste spoznali E-dur LESTVICO, ki ima 4 višaje. Lestvica, ki ji 

sledi je H-dur lestvica  in ima 5 višajev : fis, cis, gis, dis in ais . 

• Odpri učbenik na stran 47 ter napiši H-dur lestvico v notno črtovje. 

Najprej zapiši tone od h do h1  s praznimi notnimi glavicami in dovolj 

narazen. Vseh pet višajev napišemo 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!  

 



B) Fis – dur in Cis - dur LESTVICA – u čbenik stran 48  

Tako je, letos bomo spoznali vse durove lestvice, tako da vas čaka še 

nekaj pisanja. 

• Zapiši še obe lestvici , bodi pozoren na število predznakov , imaš 

zapisano v rumenem kvadratku  pri obeh lestvicah. 

• Vedno označi vse kar je potrebno, višaje piši sproti. 

 

C) Sedaj pa poglej še nalogo štev. 1 na strani 49 , ter v kroge napiši ime 

lestvice glede na število predznakov. 

 

D) Nauči se DUROV KVINTNI KROG na pamet , da boš vedel, koliko 

višajev ima katera lestvica. Predlagam, da se učiš tako kot višaje: 

preberi 3x zapored lestvice po vrsti, nato poskusi na pamet. 

 

 

 

 

E) Utrjuj RITMIČNE 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. 

 

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

 

 

G   D   A   E   H   Fis   Cis 


