
UČNA URA 11.5.2020 - 3. razred (Jesenice, Žirovnica) 

Učna enota: Ponovimo 

Pozdravljeni! 

Danes pričnemo s ponavljanjem snovi in pripravo, kot bi pisali kontrolno nalogo ☺ V Malih 

glasbenikih imamo dve strani za ponavljanje snovi in sicer stran 61 in 62. Žal pa strani 61 ne moremo 

narediti, saj brez moje pomoči lahko rešite samo nalogo 6 na dnu. Tako da vzameš svinčnik in napišeš 

petim ritmom, ki jih vidiš, taktnice ter na koncu vsake tudi končaj, ki manjka. 

Tako, zdaj pa gremo na stran 62. Tule te čaka pet nalog, ki jih rešiš. PAZI! Piši kar se da natančno, saj 

boš na koncu slikal to stran in mi jo poslal, jaz pa ti jo bom popravljeno poslal nazaj, da vidiš, kako ti 

je šlo. 

Najprej imamo nalogo 7. Zapisate tone (s celinkami) ne bo težko, vendar bodi pozoren na številke pri 

tonih, oziroma ne spreglej, da je spodnja vrsta v BASOVSKEM ključu! Pomembno je tudi, da 

upoštevaš, ali so imena tonov v basovskem ključu zapisana z malimi ali z velikimi črkami – gre za malo 

in veliko oktavo; če si pozabil, katera je katera, imaš za pomoč stran 17, kjer je notna hišica s toni v 

basovskem ključu. 

Pri nalogi 8 napiši ton tako, da dobiš ustrezen interval. Ponovi intervale na strani 18. PAZI! Vedno štej 

noto, ki je zapisana, ŽE KOT 1! (prvi primer je torej e=1, f=2, g=3=terca) Pazi tudi na puščice, v katero 

smer kažejo! 

Naloga 9 je najtežja – zapiši intervale – sekunde in terce. Spomni se, kaj smo povedali v šoli: (m2=1/2, 

V2=1; m3=1,5 in V3=2). Tu si lahko pomagaš tudi s klavirčkom (imaš ga na strani 87 na koncu 

učbenika). Spomni se: vedno delamo to nalogo v dveh korakih!  

- Prvi korak je enostaven – pogledaš samo številko (pri prvem primeru imamo na tonu a1 

3(terco) navzgor, torej zapišem noto c2 –a=1, h=2, c=3) 

- Drugi korak – pogledaš na klavirček in prešteješ cele in poltone od a1 do c2. Če dobiš 2 cela 

tona, je že pravilno, saj V3 meri dva cela tona. Če pa dobiš pol premalo ali preveč, pa noti 

dodaš višaj ali nižaj. 

- Da preveriš, ali je res pravi interval, si ti dve noti lahko tudi zaigraš, ko rešiš! Spomnimo se 

igre z listki : m2=zveni grdo, V2=lestvica, m3= Marko skače in V3=akord. 

Pri nalogi 10 zapiši enharmonične tone – tiste, ki enako zvenijo, ampak se različno zapišejo. Na 

klavirju je to ista tipka, če si pozabil, poglej nazaj na stran 9 in si pomagaj z izpolnjenim klavirčkom. 

Pri zadnji nalogi 11 pa lestvicam zapiši predznake. Pazi, da jih pravilno zapišeš v črte oziroma 

praznine!  

1. Ko končaš in pregledaš stran 62, jo poslikaj in mi jo pošlji na mail  drejcpo@gmail.com  

Poskusi tudi narediti čim lepšo fotko strani 62, da bo do naloge dovolj razvidne in ti jih bom lahko 

popravil.  

Lepo se imejte! Drejc 
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