
Dragi šestošolci.  

 

Pred nami je drugačen, nov način dela. Večino nalog, ki jih boste prejemali za pouk glasbene umetnosti, 

boste delali samostojno. 

 

Naslednja naloga velja, da jo narediš v treh tednih, čas si razporedi po svoje. 

Na novo stran v zvezku napiši naslov GODALA, na naslednjo stran PIHALA, na naslednjo TROBILA, na 

naslednjo TOLKALA, na naslednjo BRENKALA, na naslednjo stran GLASBILA S TIPKAMI (mogoče boš 

potreboval/-a tudi dve strani). 

Lahko delaš kot miselni vzorec ali pišeš eno pod drugo. 

Napisala bom primer za TROBILA, ostalo naredi sam/-a. Pomagaj si z učbenikom. 

 

Primer v zvezku: 

(napišeš naslov glasbene družine)_____________________________________ 

 

TROBILA 

 

Inštrumenti - glasbeniki, ki na inštrument igrajo 

- trobenta - nanjo igra trobentač 

- tuba - tubist 

- pozavna - pozavnist 

- francoski rog – rogist 

 

Značilnosti 

Ton pri trobilih dobimo tako, da s pihanjem ustvarimo vibracijo napetih ustnic, ki se v glasbilu pretvori 

v zvok. Barvo zvoka pri trobilih določa ustnik. Lijakast ustnik omogoča mehkejšo in temnejšo barvo 

zvoka; kotlast pa prodornejši zvok. Narejena so iz kovine. 

Uvrščamo jih med aerofone, ker ton dobimo s pomočjo zraka. 

 

Risba inštrumenta, sestavni deli 

 

_______________________________________ 

 

POMEMBNO: Na vsaki strani oziroma pri vsaki skupini inštrumentov, en inštrument (po tvoji izbiri) zelo 

natančno nariši. Narisati ne smejo drugi. Nariši sam! Pri tem boš pozoren na vse dele inštrumentov, 

velikost … Vse ostale inštrumente lahko natisneš in prilepiš ali narišeš manj natančno. Pri vsakem 

inštrumentu napiši, kateri inštrument je to. V pomoč ti bo učbenik. 

 

Glede na izkušnje, so si otroci preko te naloge zelo dobro zapomnili inštrumente. Seveda, pa je še bolj 

od tega, da ga prepoznaš na sliki, pomembno, da ga slušno prepoznaš, zato vsak dan poslušaj posnetke 

na YouTube ter oddajo, ki so jo pripravili GŠ Žalec »Uglašeno pod eno streho«. 

Za kakršnokoli nejasnost se lahko obrnete na mene in me vprašate preko e-maila: 

katja.vunderl@gmail.com. Ko končate z eno skupino glasbil, poslikajte ter mi pošljete na e-mail, kateri 

imate možnost. 

 

Prijetno delo ti želim, 

učiteljica Katja Vunderl  

mailto:katja.vunderl@gmail.com

