
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. 

 

3. razred NOG (7. maj 2020) 

A) ARTIKULACIJA – učbenik stran 50 

Na zadnje smo spoznali glasbeni izraz AGOGIKA, ki pomeni 

spremembe v hitrosti izvajanja. Danes spoznajmo nov glasbeni izraz 

ARTIKULACIJA. V učbeniku na strani 50 preberi besedilo v rumenem 

kvadratu. Si že slišal pri uri inštrumenta za te izraze? 

Gre se za način oblikovanja posameznih tonov ali melodije: 

• LEGATO (VEZANO):  v skladbi je vezano igranje označeno z 

lokom. Vse tone pod lokom igramo ali pojemo vezano 

(povezano), »brez dihanja« vmes. 

• NON LEGATO (NEVEZANO): vsak ton zaigramo oziroma 

zapojemo posebej. Kot da bi morali pred vsakim tonom vdihniti. 

• STACCATO (KRATKO): toni so označeni s pikico nad ali pod 

notno glavico. Te tone izvajamo kratko, odrezano.  
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Pod rumenim kvadratom je zapisana melodija C- dur lestvice v obe 

smeri. Najprej preberi tone v ritmu (parlato), nato poskusi zapeti 

lestvico z upoštevanjem artikulacije (na vse tri načine). Pri legato 

petju vdihni vsakič pred lokom, pri staccato pa naj bodo res kratki, 

odrezani toni. 

 

Sedaj si pa oglej pesmico »ANDANTINO«. Poglej kateri so 

predznaki, ter pesmico zapoj s tonsko abecedo. Lahko jo poskusiš 

zaigrati tudi na inštrument. To melodijo si sigurno že slišal/a, tudi peli 

smo pesmico v 2. razredu NOG. Tisti, ki ugotovite, za katero 

pesmico gre, napišite naslov nad notnim zapisom. 

 

Za konec pa bomo spoznali skladatelja W. A. Mozart. Sigurno ste 

že slišali, da je bil čudežni deček. Pa veste zakaj? Preberi tekst o 

skladatelju na strani 51. Vzemi barvico in podčrtaj v besedilu 

odgovore na naslednja vprašanja: 

• Kateri inštrument je igral W. A. Mozart? 

• Pri katerih letih je že sam skladal oziroma pisal svoje skladbe? 

• Pri katerih letih je že imel koncerte s svojo sestro? 

• Kaj je bilo Mozartu še všeč poleg glasbe? 

• Kdaj je napisal svojo prvo opero? 

 

Malo starejši je bil od vas, ko je napisal svojo prvo opero. Vas zanima 

kako zveni opera 11 letnika? Prisluhni začetku te opere: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKytF98dmtA 

 

V svojem kratkem življenju je ustvaril ogromno glasbenih del. Veliko 

njegovih del je znanih in smo jih sigurno že kje slišali (na radiu, v 

reklamah, v filmih,…). 

https://www.youtube.com/watch?v=eKytF98dmtA


Prisluhni še njegovi znani »Mali nočni glasbi« in sledi notnemu zapisu 

v učbeniku: 

https://www.youtube.com/watch?v=FVTXlRxVdEY 

 

B) Za DOMAČO NALOGO reši nalogo štev. 29, 30 in 31 na strani 77 in 

78. 

 

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

utrjuj: 

1. RITMIČNE VAJE  na strani 69, številka 8, 9, 10 in 11. 

 

2. MELODIČNE VAJE na strani 67, štev. 16, 17, 18, 19: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FVTXlRxVdEY

