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Drage učenke, dragi učenci. 

Učbeniki učencev 3.c bi sedaj že morali prispeti po pošti. Prosim, rešite naloge prejšnjega tedna, če jih 

še niste.  

Vam je naloga prejšnjega tedna uspela? Ste prepoznali melodijo? Zapeli mami, babici, svojim 

domačim? 

 

DELO V TEM TEDNU 

V eni izmed zadnjih ur smo napisali B-dur (MG 3, str. 36). Ponovi predznake, poglej kam jih zapišemo 

in ga zapoj! 

Na str. 37 reši nalogo 3. Pazi! Zelo dobro preberi navodilo. Le tako boš to nalogo lahko rešil pravilno. 

Vem, da ti bo uspelo!  

Reši tudi 4. vajo. Intervale določiš tako, da prešteješ stopnje. Med notama napišeš številko in tako si 

naredil prvi del naloge. Sedaj te čaka parlato (bereš tone). Pazi, da bodo toni pravilno izgovorjeni in da 

bo ritem pravilen. Ne pozabi na merjenje dob z roko (trkaj dobe). Sedaj vajo najprej zaigraj na svoj 

instrument. Ne pozabi na nižaja b in es! To sta znižana h in e. Vajo seveda tudi zapoj.  

 

Poskušaj rešiti tudi 5. vajo. Ta bo verjetno najtežja. Nikar ne obupaj! Če ti ne uspe, nič zato. Prosi 

nekoga, da ti pomaga zapeti pesmico. Bodi pozoren na prva dva tona! Ta dva tona sta na določeni 

razdalji, ki tvorita interval. In tu moraš prepoznati za kateri interval gre. Ne pozabi, da je interval lahko 

navzgor, ali navzdol (tega označiš s puščico dol). 

 

Potrudi se po svojih najboljših močeh!   

Obljubim, da naslednji teden pošljem rešitve vseh nalog! Če boš samo prepisal rešitve, od tega ne boš imel nič!  

 

Še vedno velja, da klikaš vaje od 5-10 minut dnevno, katere najdeš na 

http://www.gsslovenskekonjice.si/index.php/e-ucilnica/vadnice-in-zanimive-vsebine pod točko 2, 3 in 4, 

ki je še posebej zanimiva.  Ker je stran v angleškem jeziku ima eno spremembo. Ton h je v angleščini 

ton B! Torej, če vidiš H moraš klikniti B!  Če si pozoren opaziš, zakaj tonska ABeCeD(E,F,G)A. 

Posebej zahtevna pa je tista pod številko 8. Dobro poslušaj zaigrane tone, s smernimi puščicami na 

tipkovnici (gor, dol) poiščeš pravi ton in s preslednico ton potrdiš. Začni z beginer-začetnik. Teh 10 

minut ti bo minilo, kot bi pihnil!  

 

Želim ti uspešno delo. Ostanite zdravi! 

Damijana Blažič, prof. 
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