
 

ČETRTEK - 16. 4. 2020 

 

GLASBENA UMETNOST – Med vitezi in princesami 

 

POZDRAVLJENI UČENCI ! 

Jaz res že zelo pogrešam šolo in predvsem druženje z vami! Komaj čakam, da se vrnemo 

nazaj. Upam, da se imate lepo, da vam šola na daljavo ne dela prevelikih težav in da 

pazite nase.  

 

 

 Za začetek si v učbeniku na strani 46 preberite besedilo na rumeni podlagi o življenju vitezov. 

Preberite tudi viteški kodeks. Bi zmogli ta pravila upoštevati tudi vi?  

 

 Malce več o življenju na gradu in življenju vitezov, si lahko preberete v PPT dokumentu, ki  

sem ga poslala vašim staršem po elektronski pošti.  

 

 Oglejte si notni zapis pesmi in odgovorite na vprašanja.  

 

o Kako je naslov pesmi? 

o Kdo je avtor melodije? 

o Kdo je avtor besedila? 

o V katerem taktovskem načinu je pesem zapisana?  

 

 

PONOVIMO O TAKTOVSKEM NAČINU 

 

Pomembno je, da veste koliko dob traja posamezna nota. O tem imate zapisano že v 

zvezku, zato si lahko pogledate kar tam.  

 



V taktovskem načinu nam številka zgoraj pove, koliko dob je v taktu, številka spodaj pa 

kakšna je vrednost dobe.  

Vsak takt je sestavljen iz dob.  

 

 

o Kadar je pesem zapisana v 2/4 (dvočetrtinskem) taktu (taktovskem načinu), pomeni, da je 

dolžina vsakega takta enaka dobi dveh četrtink.  

V enem taktu bi bile lahko zapisane tudi štiri osminke, saj je njihova skupna doba enaka dobi 

dveh četrtink.  

Primer, zapisan v 2/4 taktu: 

 

 

o Kadar je pesem zapisana v 3/4 (tričetrtinskem) taktu (taktovskem načinu), je dolžina vsakega 

takta enaka dobi treh četrtink.  

Primer, zapisan v ¾ taktu: 

 

 

o Kadar je pesem zapisana v 4/4 (štiričetrtinskem) taktu (taktovskem načinu), je dolžina vsakega 

takta enaka dobi štirih četrtink.  

 

Primer, zapisan v 4/4 taktu: 

 

 



 

Pesem POGUMNEGA VITEZA PESEM je zapisana v 6/8  (šestosminskem) taktu, kar pomeni, 

da je v enem taktu 6 osmink oziroma je dolžina vsakega takta enaka dobi 6 osmink. 

V tem primeru so lahko v taktu zapisane tudi 3 četrtinke,  

saj imajo skupno dobo enako šestim osminkam. 

Preveri.  

Bodi pozoren na četrtinko s piko. 

Pika podaljša noto za polovico njene vrednosti. 

Torej četrtinka s piko meri 1 dobo in pol. 

 

 

 

 Na interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si poišči in poslušaj posnetek pesmi 

Pogumnega viteza pesem. Našel boš dva posnetka, enega s klavirsko spremljavo in vokalom, 

drugega pa samo s klavirsko spremljavo. Pesem večkrat poslušaj, nato jo večkrat zapoj tudi 

sam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIR SLIK: https://www.musik-verstehen-lernen.de/index.php/der-takt/9-grundlagen 

http://www.radovednih-pet.si/

