
 

GUM 6. č – 4. teden 
 
 
Pozdravljeni, dragi učenci! 
 
Korona nam še kar nagaja, tako, da se spet srečujemo na daljavo. Upam, da vam je 
bila učna snov prejšnje ure dovolj razumljiva. Seveda bomo na tem področju 
nadaljevali. Ker še verjetno nekaj časa ne bomo sedli v šolske klopi, mi boste 
poslali vaše albume glasbil kar po e-pošti. Ne pozabite se podpisati. Vaše 
izdelke bom ocenila. Ker je bil datum za oddajo 17.3., mislim, da imate vse 
pripravljeno in ne bo težav. Zato se sedaj dogovorimo, da mi albume pošljete do 
četrtka, 9. aprila, ker takrat nastopi kratek »dopust«. Zmenjeno? 
 
Sedaj pa k današnji učni snovi! 
 
Razlaga: 
 
Tokrat bomo spoznali večstavčna ali ciklična glasbena dela. Že ime samo pove, 
da so to dela, ki imajo več stavkov (kot bi npr. pri SLO napisal 4 stavke!). Med njimi 
so krajši premori in takrat NE PLOSKAMO!. Osnovna oblika je SONATA, ki ima 4 
stavke, največkrat se izvaja z enim glasbilom (npr. klavirjem). Dva stavka, ki smo ju 
že spoznali, sta del te nove oblike. To sta pesemska oblika in rondo. Sedaj pa 
dodajmo še stavek, ki se imenuje sonatni stavek (ali sonatna oblika), ki je 
sestavljen iz 3 delov (kot spis): uvod je predstavitev, jedro je zaplet, zaključek je 
razplet. Potem pa je še stavek, ki je v ¾ taktu, imenujemo ga menuet. Po vrstnem 
redu se vrstijo: sonatni stavek, pesemska oblika, menuet, rondo. Manjša, 
krajša sonata se imenuje sonatina. 
Da boš lažje razumel/a to obliko, bomo to podprli z zvočnim primerom (če sam ne 
znaš, prosi svoje starše, da ti poiščejo): 
https://www.youtube.com/watch?v=qjk-YRuQZDE 
(poslušaj kratek odlomek, npr. 2 minuti, po želji lahko več) 
 
Ugotovi, katero glasbilo si slišal/a?________________ 
 
Kdo pa je avtor, skladatelj te skladbe? ________________________________ 
 
 
ZAPIS: 
 

VEČSTAVČNA ali CIKLIČNA DELA: 
 

a) SONATA 
 

- je skladba, ki ima 4 stavke: 
 

 
sonatni stavek      pesemska oblika     menuet      rondo 

https://www.youtube.com/watch?v=qjk-YRuQZDE


- sonatni stavek ima: predstavitev, zaplet, razplet 
- pesemska oblika: A B A  
- menuet: ¾ stavek 
- rondo: A B A C A 
- največkrat se izvaja s klavirjem 
- med stavki ne ploskamo 
-  krajša sonata se imenuje sonatina 

 
P: 
W. A. Mozart: Sonata za klavir 
 
 
 
Dragi moji! 
Vzemite v roke učbenik/pesmarico, izberite si kakšno pesmico in jo zapojte! 
 
Ker pa prihajajo velikonočni prazniki, vam in vašim staršem želim vse dobro, 
predvsem pa ostanite zdravi! 
 
 

 
                                                            Vaša učiteljica Damjana 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


