
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 (16. april 2020) 

Rešene strani v učbeniku ter predelano današnjo snov 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) AGOGIKA – učbenik stran 42 

Za začetek si oglej videoposnetek. Tvoja naloga je, da opazuješ dogajanje 

na posnetku ter hkrati prisluhneš glasbi. V učbeniku na str. 42 lahko pri 

naslovu zgoraj zapišeš odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Dobro prisluhni, če so v zgodbi izvajalci kaj govorili. Kako rečemo tej 

vrsti filma? 

2. So bili igralci usklajeni z glasbo in na nek način plesali, ali so se 

prosto gibali? 

3. Opiši skladbo: je bila hitra ali počasna, poskočna ali mirna, glasna 

ali tiha, itn. Ti je bila všeč? 

 

Sedaj si oglej posnetek:  

https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw 
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Skladba, ki si jo slišal, se imenuje Madžarski ples. V tej skladbi si slišal 

veliko sprememb v hitrosti ali tempu izvajanja in temu v glasbi rečemo 

AGOGIKA. 

Nekatere skladbe izvajamo ves čas v enakem tempu, kot na primer 

skladbe, ki jih igraš na svojem inštrumentu. Mogoče si že zasledil v svoji 

skladbi kratico na koncu skladbe rit.? Pa to ne pomeni, da na koncu 

skladbe pokažeš rit publiki, a ne? Poglejmo si natančno, kakšne oznake 

se pojavijo za spremembo hitrosti izvajanja in kaj točno pomenijo. 

 

Na strani 42 si preberi tekst v rumenem kvadratu.  

- Za pospeševanje hitrosti uporabimo oznako accelerando (prebere se 

ačelerando), skrajšano accel.: na tem delu pričnemo izvajati skladbo 

vse hitreje, kot da bi se nam mudilo čimprej priti do konca skladbe. 

 

- Za zmanjševanje hitrosti pa uporabljamo naslednje kratice: 

• Ritenuto (rit., riten.): hitra upočasnitev 

• Ritardando (ritard.): postopno počasneje 

• Rallentando (rall.): postopno počasneje, umirjajoče 

Sedaj veš, kaj moraš storiti, ko opaziš okrajšavo rit. ali pa ritard. in rall: 

skladbo upočasniš in lepo zaključiš. 

 

Sedaj si pa oglej pesmico »Miha«. Najprej poglej v kateri tonaliteti je 

zapisana ter kateri interval se najpogosteje pojavi v skladbici in odgovor 

zapiši spodaj v kvadratke.  

Zatem preberi tone v ritmu - parlato (pazi na predznaka fis in cis). Pesmico 

zapoj, pomagaj si z inštrumentom.  

Za konec si oglej še agogične oznake – spremembe v tempu v pesmici in 

jih upoštevaj pri izvajanju (zadnje štiri takte pohitiš).  

 



 

B) Utrjuj RITMIČNE VAJE  na strani 69, številka 8, 9, 10 in 11. 

 

C) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 67, štev. 16, 17, 18, 19: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• nato mel. vajo zapoj (pomagaj si z inštrumentom). 

 

D) Za konec še DOMAČA NALOGA na strani 77/ naloge štev. 26, 27 in 

28. Pazi na violinski in basovski ključ. 

 

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

 

 


