
NAVODILA UČENCEM ZA SAMOSTOJNO DELO DOMA 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

6. in 7. razred:  

Registrirajte se na portalu https://www.irokus.si/, kjer imate ves čas brezplačen dostop do vseh 

elektronskih in interaktivnih gradiv. 

Postopek prijave/registracije:  

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal 

dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane 
podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna 
gradiva. 

4. Izberi gradiva:  

 6. razred: Glasba danes in nekoč 6 (samostojni delovni zvezek) 

 7. razred: Glasba danes in nekoč 7 (samostojni delovni zvezek- obogatena različica) 

8. in 9. razred:  

Odprite internetno stran https://eucbeniki.sio.si/ in izberite interaktivni učbenik za svoj razred. 

 8. razred: Glasbena umetnost 8 

 9. razred: Glasbena umetnost 9 
 

6. RAZRED: 

Učna enota: Brenkala 
 

Godala 

Interaktivni samostojni DZ: str. 43 - 46  
 

Str. 47 - 50 

Navodila za delo: Preberi o brenkalih, izpiši v 
zvezek osnovne značilnosti, 
poslušaj zvočne primere in reši 
poslušalske naloge, nato izdelaj 
preprosto brenkalo po navodilih 
v DZ. Zapoj eno pesem in se 
spremljaj z izdelanim brenkalom. 

Preberi o godalih, izpiši v 
zvezek osnovne značilnosti, 
poslušaj zvočne primere in 
reši poslušalske naloge. 

 

 

 

https://www.irokus.si/
https://eucbeniki.sio.si/


7. RAZRED: 

Učna enota: Vokalna glasba v renesansi 
 

Inštrumentalna glasba 

Interaktivni samostojni DZ: str. 42 - 44  
 

Str. 46 - 48 

Navodila za delo: Preberi o vokalni glasbi in 
skladateljih, izpiši v zvezek 
osnovne značilnosti (rdeče 
obarvano v DZ), poslušaj zvočne 
primere in reši poslušalske 
naloge. V zvezek izpiši, kaj je 
značilno za mašo, motet in 
madrigal. 

Preberi o inštrumentalni 
glasbi v renesansi, izpiši v 
zvezek osnovne značilnosti 
(rdeče obarvano v DZ), 
poslušaj zvočne primere in 
reši poslušalske naloge. Reši 
tudi ostale naloge v tem 
poglavju. 

 

 

8. RAZRED: 

V KAZALU izberi obdobje ROMANTIKA in nato poglavje OPERA V ROMANTIKI.  

Učna enota: Opera v romantiki 
 

Samostojno delo 

Interaktivni samostojni DZ: str. 49 - 57  
 

drugi viri 

Navodila za delo: Preberi o operi v romantiki in 
skladateljih, sledi nalogam v 
interaktivnem gradivu in jih 
sproti poslušaj in rešuj.  
V interaktivnem U se prestavljaš 
zgoraj po straneh ali spodaj 
desno s puščico (naprej). 

Samostojno in natančno 
pripravljaj nalogo za 
predstavitev skladatelja.  

 

 

9. RAZRED: 

V KAZALU izberi poglavje ROCK. 

Učna enota: Rock 
 

Samostojno delo 

Interaktivni samostojni DZ: str. 93 - 99  
 

drugi viri 

Navodila za delo: Preberi o zabavni glasbi, rocku in 
posameznih izvajalcih, skupinah, 
sledi nalogam v interaktivnem 
gradivu in jih sproti poslušaj in 
rešuj.  
V interaktivnem U se prestavljaš 
zgoraj po straneh ali spodaj 
desno s puščico (naprej). 

Samostojno in natančno 
pripravljaj nalogo za 
predstavitev najljubšega 
pevca/pevko/skupino.  

 


