
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. 

 

5. razred NOG (6. maj 2020) 

A) OKTAVA – učbenik str. 46 

- Odpri učbenik na strani 46 in preberi besedilo v rumenem kvadratu. 

Interval čiste oktave je ponovitev istega tona za 8 tonov višje ali nižje. 

Meri 6 celih tonov, poznamo pa tudi zvečano in zmanjšano oktavo. 

 

- Sedaj si pa poglej notni zapis skladbe »Somewhere over the rainbow« 

in ob posnetku zapoj: 

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

 

- Nadaljuj z nalogo štev. 2: določi intervale. 

 

- Preberi si besedilo »Ali veš?« na strani 50, da boš vedel, zakaj so 

nekateri intervali čisti ter zakaj veliki in mali. 
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B) PONOVIMO – učbenik str. 48, 49 

Odpri učbenik na strani 49 ter reši naloge štev. 6, 7 in 8. 

 

Za konec si preberi o skladatelju G. F. Händlu na strani 50 ter podčrtaj 

pomembne podatke. Nato prisluhni znanemu odlomku iz oratorija Mesija 

ter v učbeniku podčrtaj, kakšno glasbeno delo je oratorij:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c 

 

C) Preveri, ali imaš rešene vse DOMAČE NALOGE. 

 

D) V tem šolskem letu te čaka še ustno preverjanje ritmičnih in melodičnih 

vaj, zato redno izvajaj in utrjuj: 

1. RITMIČNE VAJE na strani 69, štev. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

2. MELODIČNE VAJE na strani 64, štev. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• melodično vajo zapoj. 
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