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Učni načrt

Predmet

ROG

1. Opredelitev predmeta
2. Splošni cilji predmeta
3. Operativni cilji predmeta – dejavnosti
4. Operativni cilji predmeta – vsebine
5. Standardi znanja
6. Didaktična priporočila
7. Izvedbeni standardi in normativi
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1. OPREDELITEV PREDMETA
Primitivni rogovi, iz katerih se je skozi mnoge različice razvil današnji inštrument, segajo v predzgodovinsko obdobje. Še danes pa
takšne inštrumente, narejene predvsem iz živalskih rogov, uporabljajo nekateri zunajevropski narodi pri svojih obredih. Rimljani
so izdelovali kovinske rogove, ki so jih uporabljali ob različnih priložnostih. V zgodnjem srednjem veku se pojavijo preprosto in
lahno zaviti rogovi v obliki živalskih rogov, vendar ni znano, da bi jih uporabljali v glasbene namene, temveč verjetno pri lovu ali
drugih priložnostih. V operni literaturi se lovski rogovi prvič pojavijo leta 1637 v operi Erminija suI Giordano skladatelja M. A. Rossija. Približna oblika današnjega roga z dvainpolkrat zavito cevjo se je pojavila v Franciji okoli leta 1660. V partiturah srečujemo
naziv “tromba o corno”. Uporabljali pa so tudi druge nazive kot “corno dacaccia” in “corno par force”.
Sredi 18. stoletja se je konstrukcija roga zelo spreminjala. Cev je postajala konična, odmevnik večji in ustnik lijakast. Zvok je
postal mehkejši in nežnejši. Takšen rog, imenovan “inventionshorn”, je izumil A. J. Hampel, ki je uvedel tudi tehniko dušenja
tona z desno roko, kar je omogočilo dosego tona med prepihovalnimi toni in diatoničnim izvajanjem glasbe. Klasična orkestraIna
literatura je rog uporabljala bolj za izpopolnjevanje harmonij v srednjem registru. Večjo melodično vlogo pa je že opaziti v
Beethovnovih simfonijah.
Z izumitvijo ventilov (H. Stolzel, 1815) je bila odpravljena težava izenačitve zvoka med dušenimi in odprtimi toni. Izum je izpopolnil
F. Sattler leta 1819. Tako je rog postal tehnično gibkejši in intonančno zanesljivejši. Rogove z ventili so začeli uvajati v orkestre
v dobi romantike. Po tem obdobju je rog začel dobivati vse pomembnejšo vlogo v orkestrih, vse pogosteje pa se uveljavlja kot
solistični inštrument.
Rog je danes nepogrešljiv inštrument v simfoničnih, pihalnih orkestrih in drugih glasbenih sestavih. Zvok roga je zelo bogat, saj
ima med trobili najširši spekter alikvotnih tonov. Zaradi tega spada izvajalsko med najtežje inštrumente. Njegova barva zvoka
omogoča bogat spekter karakternosti.
Do danes se je tehnično nenehno izpolnjeval. Danes je najpogosteje v rabi dvojni F/B–rog, ki je tehnično spretnejši in omogoča
izvajanje zahtevnih, solističnih in orkestralnih partov.

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
UČENCI:
• se oblikujejo v vsestransko razvito osebnost,
• razvijajo pozitiven odnos do dela in umetnosti ter potrebo po nenehnem razvoju,
• razvijajo pozitiven odnos do glasbe,
• razvijajo čut za vrednotenje kulture nasploh,
• se spodbujajo k ustvarjalnosti,
• se spodbujajo k samostojnemu delu,
• pridobivajo motorične spretnosti, nujne za izvajanje in zapisovanje glasbe,
• se navajajo na samonadzor in nadzor zvoka,
• se navajajo k samostojnemu nastopanju in skupinskemu muziciranju v komornih skupinah in orkestrih,
• razvijajo čut za ljubezen do inštrumenta,
• razvijajo analitično obvladovanje notnega besedila,
• se usposabljajo za nadaljnje glasbeno izobraževanje.
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3. OPERATIVNI CILJI PREDMETA – DEJAVNOSTI
NIŽJA STOPNJA
Učenci:

igrajo na rog;

1. in 2. razred

• spoznavajo rog, ravnanje z njim
in njegovo nego,
• spoznavajo naravno držo telesa,

3., 4., 5. in 6. razred

• utrjujejo in negujejo naravno
sproščeno držo roga,
• razvijajo tehniko dihanja;

VIŠJA STOPNJA
7. in 8. razred

• večajo obseg,
• povečujejo svojo tehnično
zmogljivost,
• povečujejo in utrjujejo izvajalsko

• spoznavajo tehniko dihanja,

vzdržljivost;

• v okviru sposobnosti večajo
obseg;
solfedžirajo;

• s prepevanjem preprostega
notnega besedila pridobivajo
slušno predstavo vsebin, ki jih
predelujejo,
• v mislih štejejo in pravilno
izdržujejo preproste ritmične
vzorce (metronom),
• logično povezujejo svoje
teoretično znanje z igranjem na

• solfedžirajo notno besedilo,
• pridobivajo slušno predstavo
vsebin, ki jih predelujejo,
• v mislih štejejo in natančno
razumejo ritmične vzorce,
• poglobljeno povezujejo svoje
teoretično znanje z igranjem,
• preprosto notno besedilo
transponirajo;

• solfedžirajo zahtevna notna
besedila in imajo popolno slušno
predstavo,
• utrjujejo in spoznavajo zahtevnejše
ritmične vzorce,
• transponirajo etude in skladbice,
• povezujejo vse pridobljeno
teoretično znanje z igranjem na
inštrument;

inštrument;
oblikujejo zvok;

• spoznavajo tehniko nastavka

• utrjujejo tehniko nastavka,

(vibracija ustnic, igranje na ustnik • v okviru sposobnosti večajo
in inštrument),

obseg in tehniko prepihovanja,

• spoznavajo vlogo jezika za atako, • utrjujejo in izboljšujejo tehniko
• spoznavajo in prepihujejo tone v
malem obsegu,

v vseh registrih in celotnem
doseženem obsegu,
• večajo in negujejo fleksibilnost,

artikulacije in globlje spoznavajo • spoznavajo vse dinamične,
dinamične zakonitosti,

• spoznavajo osnove artikulacije in • izenačujejo zvok v doseženem
dinamike,

• izenačujejo kakovost zvoka

artikulacijske in agogične
zakonitosti;

obsegu;

• poskušajo doseči čim lepši zvok
inštrumenta;
igrajo v skupini;

• z učiteljem igrajo preproste
duete,
• igrajo preproste skladbice ob
spremljavi klavirja;

• igrajo skladbice ob spremljavi
klavirja,
• igrajo preproste skladbice v
duetih, triih ali večjih komornih
skupinah,
• v okviru sposobnosti igrajo v
orkestru;

• igrajo zahtevnejše skladbe ob
spremljavi klavirja,
• igrajo v komornih skupinah z
različnimi inštrumenti,
• igrajo v orkestrih;
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ustvarjajo;

• v okviru doseženega obsega

skladajo pesmice, jih izvajajo in

znanja igrajo lastne skladbice in

zapisujejo,

jih poskušajo zapisati,
• poslušajo svoje posnetke;
spoznavajo, ocenjujejo
in vrednotijo glasbo.

• v okviru doseženega znanja

in praktičnega ter teoretičnega

• ugotavljajo značaje skladbic
(veselo, otožno),
• o izvajanih skladbicah se
pogovarjajo s preprostimi, a
natančnimi izrazi,
• poslušajo glasbo, dojemljivo
njihovi starosti,
• spoznajo zgodovinski razvoj
inštrumenta.

• dodajajo preproste harmonije

• skladajo lastne skladbe in jih
zapisujejo,
• spoznajo zakonitosti
improvizacije in variacije;

(T. D. S.);
• ugotavljajo značaje skladb,
• izvajanje skladbic komentirajo,
• razpravljajo o kakovosti izvedb,
• poslušajo glasbo prek nosilcev
zvoka.

• poglobljeno razpravljajo o lastni
izvedbi skladb,
• kritično in konstruktivno
razpravljajo o izvedbah glasbenih
del,
• spoznavajo slovensko in
svetovno literaturo za inštrument
(v okviru sposobnosti),
• izvajanje skladb komentirajo,
• razpravljajo o kakovosti izvedb,
• poslušajo glasbo prek nosilcev
zvoka.

Dodatni pouk

Intenzivnejše razvijanje tehničnih in muzikalnih prvin do stopnje celovitega uresničevanja ciljev in
brezhibnega obvladovanja vsebin, načrtovanih za posamezni razred oziroma stopnjo izobraževanja.
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4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA – VSEBINE
l. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drža telesa,
drža roga,
osnovne vaje za dihanje,
vaje z ustnicami in ustnikom (vibracija ustnic),
tehnične vaje v intervalu terce in obsegu, ki ga učenec zmore,
vaje za atako,
dinamične prvine (p f),
spoznavajo, razumejo in igrajo notne vrednosti; celinke, polovinke, četrtinke in osminke z istoimenskimi pavzami,
note berejo parlato.

LESTVICE:
• durove lestvice s trozvoki v okviru doseženega obsega in notnih vrednosti celinke in polovinke.
ŠOLE - METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press) – št. 1, 2,
D. GurtI: Šola za rog, 1. zvezek - do št. 22,
HÖrn Lesen & Spielen 1. (ed. De Haske),
E. Hulin: 20 etudes concertantes sur 5 notes, 1–10 (ed. G.Billaudot),
Poleh: Hrestomatija, 1. zvezek (ed. Muzika Moskva),
W. Schneider: Erstes Waldhornspiel (ed. Schott),
H. Kliment: Anfanger schule für Waldhorn (ed.Kliment).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•

narodne in otroške pesmi,
skladbe, ki jih vsebujejo navedene šole,
M. Hoeltzel: Spielbuch I. (ed. Schott),
Horn Solos Book One (ed. Faber Music),
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces In Concertant Style – Vol. 1 (ed. Billaudot),
Collection Panorama Cor. 1 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
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2. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•

utrjujejo vsebine prvega razreda,
počasi večajo obseg navzgor in navzdol,
osnovne vaje za artikulacijo,
lestvične vaje v obsegu kvinte (obseg postopno širijo),
razvijajo fleksibilnost – prepihujejo tone v malem obsegu,
dinamične prvine (od p do f),
vaje za atako,
spoznavajo in razumejo notne vrednosti iz usvojenih vsebin.

LESTVICE:
• durove in molove s trozvoki ter notnih vrednosti polovinke in četrtinke.
ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press), št. 3, 4,
D. GürtI: Šola za rog, 1. zvezek (ed. Muzička naklada ZG) – št. 22–45,
HÖrn Lesen & Spielen I. (ed. De Haske),
E. Hulin: 20 etudes concertantes sur 5 notes, 11–20 (ed. G. Billaudot),
Poleh: Hrestomatija, 1. zvezek (ed. Muzika Moskva),
Pearson: Best in Class,
H. Kliment: Anfanger schule für Waldhorn (ed. Kliment).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•

Skladbe, ki jih vsebujejo naštete šole, narodne pesmice in podobno,
HÖrn First Book of Solos (ed. Faber Music),
Begining Horn Solos (ed. Faber Music),
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces ln Concertant Style – Vol. 1 (ed. Billaudot),
Collection Panorama Cor. 1 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
• durova in molova lestvica s trozvoki,
• dve etudi različnega karakterja,
• ena skladba (na pamet).
NAPREDOVANJE
Potrebni pogoj za prehod v drugo obdobje nižje stopnje je uspešno opravljen izpit za 2. razred.
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3. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•

lestvične vaje,
vaje za fleksibilnost – večajo obseg,
vaje za artikulacijo – v celotnem doseženem obsegu,
intervalne vaje, tudi solfedžirajo,
vaje za atako,
obvladujejo dinamične prvine od pp do f, akcente in agogiko,
spoznavajo težje ritmične vzorce in jih razumejo,
o izvedenih skladbah razpravljajo.

LESTVICE:
• durove in molove lestvice s trozvoki v različnih artikulacijah.
ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press), št. 5–8,
D. GürtI: Šola za rog, 1. zv. (ed. Muzička naklada ZG), od št. 45 do 70,
HÖrn Lesen & Spielen I. (ed. De Haske),
Poleh: Hrestomatija, 1. zvezek (ed. Muzika Moskva),
E. Paul: Waldhornschule – prvi del (ed. Doblinger), od št. 1 do 20,
Pearson: Best in Class,
M. Jancich: Method for french horn,
Gabler: Začetna šola za rog,
H. Kliment: Anfanger schule für Waldhorn (ed. Kliment).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•

P. Proust: Aqvarium (ed. R. Martin),
D. Ohanian: Begining Horn Solos,
D. Meunier: Jolicor (ed. M. Combre Paris),
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces In Concertant Style – Vol. 2 (ed. Billaudot),
Collection Panorama Cor. 1 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage),
Hornmusic For Beginners (ed. Musica Budapest).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
• durova in molova lestvica s trozvoki,
• dve etudi različnega karakterja,
• ena skladba (na pamet).
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4. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
• razvijajo vse prvine iz tretjega razreda.
LESTVICE:
• durove in molove lestvice s trozvoki in dominantnim septakordom, razloženo ter v različnih artikulacijah in tempih.
ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press), št. 9–16,
D. GürtI: Šola za rog 1. zvezek, od št. 70 do 90,
HÖrn Lesen & Spielen II. (ed. De Haske),
Poleh: Hrestomatija, 1. zvezek (ed. Muzika Moskva),
E. Paul: Waldhornschule – prvi del (ed. Doblinger), od št. 20 do 30,
D. Scholar: Šola za rog – prvi del (ed. Zimmermann),
H. L. Geisler: Šola za rog (ed. P.W.M),
H. Kliment: Anfanger schule für Waldhorn (ed. Kliment),
E. Mirsch: Melodious Studies For French Horn, št. 1–3, (ed. C. Fischer).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•

P. Proust: Waldhorn (ed. R. Martin),
J. D. Ployhar: March of the Grenadiers (ed. Belwin),
J. D. Ployhar: The Hunt (ed. Belwin),
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces In Concertant Style – Vol. 2 (ed. Billaudot),
Collection Panorama Cor. 2 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage),
Hornmusic For Beginners (ed. Musica Budapest).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
• durova in molova lestvica s trozvoki in dominantni septakord,
• dve etudi različnega karakterja,
• dve skladbi, ena na pamet.
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5. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razvijajo tehniko igranja,
vaje za fleksibilnost,
vaje za atako,
vaje za artikulacijo,
intervalne vaje,
ritmično berejo note,
solfedžirajo tekst, ki ga igrajo,
nadgrajujejo in razumejo težje ritmične vzorce,
dosegajo telesno pripravljenost za kakovostno igranje v daljšem časovnem obdobju,
analizirajo izvedene skladbe.

LESTVICE:
• durove in molove lestvice z razloženimi trozvoki, dominantnim in zmanjšanim septakordom.
ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Bourge: Felxibilities, staccato (ed. CSMF),
M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press), št. 17–23,
D. GürtI: Šola za rog, 2. zvezek, od št. 94 do 120,
Horn Lesen & Spielen II. (ed. De Haske),
E. Paul: Waldhornschule – prvi del (ed. Doblinger), od 30 do 40,
Poleh: Hrestomatija, 2. zvezek (ed. Muzika Moskva),
Dijoux: 40 Deschiffrages afaciles,
Mirsch: Melodious Studies For French Horn, od 4 do 9 (ed. c. Fischer),
Krol: Šola za rog,
C. Koprasch: Šola za rog prvi del (ed. F. Hofmeister).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•

H. D. Škroup: Koncert v B-duru (ed.General Music Publishing Company),
E. Bozza: En Irlande (ed. A. Leduc),
Marcelo: Sonata v e-molu,
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces ln Concertant Style – Vol. 3 (ed. Billaudot),
Collection Panorama Cor. 2 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage),
Hornmusic For Beginners (ed. Musica Budapest).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
• durova in molova lestvica z razloženimi trozvoki, dominantnim in zmanjšanim septakordom,
• dve etudi različnega karakterja,
• dve skladbi (na pamet).
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6. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
• nadgrajujemo sestavine iz petega razreda.
LESTVICE:
• durove in molove lestvice z razloženimi trozvoki, septakordi.
ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Bourge: Felxibilities, staccato (ed. CSMF),
M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
B. Tuckwel: po sposobnostih (ed. Oxford University Press),
D. GürtI: Šola za rog, 2. zvezek, od štev. 120 do 150,
HÖrn Lesen & Spielen II. (ed. De Haske),
Poleh: Hrestomatija, 2. zvezek (ed. Muzika Moskva),
E. Paul: Waldhornschule – prvi del, od št. 40 do št. 50,
Koprasch: Šola za rog – prvi del,
E. Paul: 50 novih melodičnih etud (ed. Doblinger),
Biehlig: Šola za B-rog in podobno,
E. Mirsch: Melodious Studies For French Horn, od št. 10 do št. 20 (ed. C. Fischer).

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gliere: Intermezzo, op. 35,
C. Saint-Saens: Romanca,
A. Corelli: Sonata v F-duru,
V. Lovec: Intrada,
F. Juvanc: 5 fragmentov,
C. Saint-Saens: Andante,
E. Hulin: 21 Easy Small Pieces In Concertant Style – Vol. 3 (ed. Billaudot),
Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage),
Hornmusic For Beginners (ed. Musica Budapest).

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
• durova in molova lestvica z razloženimi trozvoki, dominantnim in zmanjšanim septakordom,
• dve etudi različnega karakterja,
• dve skladbi (na pamet).
NAPREDOVANJE
Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na izpitu za 6. razred roga pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in
muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.
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7. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadaljujejo razvoj obsega,
razvijajo tehnike,
povečujejo vzdržljivost,
se učijo težjih transpozicij,
izenačujejo registre po celotnem obsegu,
izboljšujejo intonacijo, predvsem v skupinski igri,
se učijo težjih ritmičnih vzorcev in jih tudi razumejo,
spoznavajo težjo literaturo,
spoznavajo bluesovsko lestvico in osnove improvizacije v jazzu,
spoznavajo jazzovske načine načina izvajanja in načine drugih zabavnih oblik glasbe,
izboljšujejo pomnjenje.

ŠOLE – METODE, ETUDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Bourge: Flexibilities,
D. Bourge: Staccato (ed. CSMF),
D. Guertl: Šola za rog 2. zvezek in nekaj iz 3. zvezka – lažje vaje,
E. Paul: 100 technische Etuden – 1. zvezek,
G. Barboteau: Lectures exercises pour cor,
M. Alphonse: Deux cents etudes nouvelles mlodique et progressivespour cor – 1. zvezek,
E. Paul: 50 melodische Etuden – od približno 40. vaje,
L. Thevet: Cinquante exercises a changment de ton pour cor-transpozicije,
E. Paul: 60 neue Etuden – transpozicije,
M. Yancich: A Practical Guide to French Horn Playing, ed. Wind Music Inc.,
R. Ricker, B. Dobbins ali H. Honshuku – vse druge šole za učenje osnov jazza.

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbirke: Hrestomatija – po izbiri in sposobnosti,
Musica per Ed Budapest – po izbiri
A. Vivaldi: 6 sonatas – po izbiri,
B. Marcello: 6 sonatas – po izbiri,
E. Dauce: Romanca – ed. Marcel Combre, editeur-Paris,
R. Clerisse: Chant sans paroles – ed. Alphonse Leduc,
O. Franz: 100 duette für zwei waldhorner, 1. zvezek po izboru, ed. R. Erdmann,
New Pieces for Horn, 1. zvezek, ed. – The Associated Board of the Royal Schools of Music,
M. P. Pottag: French Horn Passages 1. zvezek – po izboru, ed. Belwin,
D. Kelley: 20 Encore and Recital Pieces – po izboru.

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
•
•
•
•

durova in molova lestvica z razloženimi trozvoki, dominantnim in zmanjšanim septakordom po celem obsegu,
dve etudi različnega karakterja,
dve skladbi (ena slovenska) na pamet s spremljavo klavirja,
izvaja lastno skladbo.
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8. razred
TEHNIČNE IN MUZIKALNE PRVINE TER TEORETIČNE VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrjujejo in dograjujejo vse elemente 7. razreda,
natančno spoznavajo načine izvajanja vseh stilov v glasbi,
negujejo vzdržljivost,
izboljšujejo izenačitev registrov po celotnem obsegu,
igrajo vse lestvice in akorde na najrazličnejše načine po celotnem obsegu,
nadgrajujejo spretnosti vseh transpozicij,
ustvarjajo glasbo in jo zapisujejo in izvajajo,
igrajo in prepevajo težje skladbe in etude,
analizirajo etude in skladbe,
spoznavajo osnove sodobnega notnega zapisa in načine njegovega izvajanja,
v skupinski igri se zvočno in intonančno prilagajajo in nadgrajujejo zvočno predstavo parta,
poslušajo glasbo, jo zapisujejo in izvajajo,
nadgradijo osnove jazzovskega teoretičnega znanja in izvajanja več stilov v zabavni glasbi.

ŠOLE – METODE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Bourge: Flexibilities,
D. Bourge: Staccato D. Guertl: Šola za rog, 2. in 3. zvezek,
E. Paul: 100 technische Etuden, 1. in 2. zvezek,
G. Barboteau: Lectures exercises pour cor,
M. Alphonse: Deux cents etudes nouvelles melodique et progressives pour cor, 1. in 2. zvezek,
L. Thevet: Cinquante exercisses achangment de ton pour cor-transpozicije,
Koprasch: 1. del,
M Glinka: Melodične etide za rog in klavir, ed. The »Kompozitor« Publishers, Sankt Petersburg, 1996,
M. Yanchich: A Practical Guide to Franch Horn Playing, ed. Wind Music-Inc.

SKLADBE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbirke: Hrestomatija – po izbiri,
French horn solos – po izbiri, ed. Musica per corno, ed. Budapest – po izbiri,
A. Vivaldi: 6 sonatas – po izbiri,
B. Marcello: 6 sonatas – po izbiri,
W. A. Mozart: Koncert št. 1 v D-duru,
M. Ceconi: Automne, ed. Marcel Combre Editeur,
G. Gabelles: Image, ed. L. Philippo,
Zbirka: New Pieces for Horn, ed. The Associated Board of the Royal Schools of Music,
O. Franz: 100 duette fur 2 waldhorner, ed. R. Erdmann, 1. in 2. zvezek – po izbiri,
H. Kling: Easy Pieces for Horn Trio,
M. P. Pottag: French Horn passages, 1. zvezek, ed. Belwin.

OPOMBE:
Poleg že navedenih šol – metod, etud, skladb ipd., se lahko uporablja tudi druga ustrezna literatura.
IZPITNE VSEBINE:
Učenec lahko pripravi tudi javni nastop – javni izpit.
• vse lestvice z razloženimi akordi, dominantni in zmanjšani septakord po celotnem obsegu in razloženo, po izboru izpitne komisije,
• dve etudi različnega karakterja,
• tri skladbe iz različnih obdobij (vsaj ena slovenska in ena ciklična), vsaj dve na pamet,
• izvaja lastno skladbo po želji.
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5. STANDARDI ZNANJA
Na nižji stopnji od učenca pričakujemo:
• da je spoznal rog,
• da je njegova drža sproščena,
• da spozna osnove dihanja,
• da spozna pravilno osnovo proizvajanja zvoka,
• da razume preprosto notno besedilo predelanih vsebin,
• da v okviru doseženega obsega igra čisto in brez napora,
• da spozna osnove skupinskega muziciranja (intonančna in druga prilagajanja),
• da je že nastopal v javnosti.
Na višji stopnji od učenca pričakujemo:
• da obvlada dihanje,
• da pozna in loči dinamične artikulacijske in agogične zakonitosti,
• da je dosegel obseg vsaj v okviru dveh oktav,
• da je izoblikoval čim lepši ton in izenačil registre,
• da je intonacija čista in je pozoren na njeno morebitno korekcijo,
• da razume vse notno besedilo, ki ga je predelal,
• da pravilno frazira,
• da je že sposoben igrati v komornih skupinah in orkestrih,
• da je čim več nastopal v javnosti,
• da je dosegel standard znanj, ki se zahtevajo za nadaljevanje šolanja na srednji stopnji.

6. DIDAKTICNA PRIPOROCILA
Priporočljiva starost za začetek učenja roga je devet let. Možno je tudi prej, vendar šele takrat, ko ima otrok popolnoma razvite
stalne zobe in je fizično dovolj močan za naravno držo roga. V začetnem obdobju se priporoča otroški rog ali plastična cev z ustnikom,
na katero lahko brez napornega držanja izvaja osnove dihanja, vibracije ustnic in prepihovanje.
Na začetku šolanja je iz zdravstvenih razlogov posebno pozornost treba namenjati naravni, sproščeni drži inštrumenta. Še preden
učenci začnejo igrati nanj, jih seznanimo z osnovami dihanja in šele nato se posvetimo vibraciji ustnic s postavitvijo ustnika na
optimalno mesto. Prve vaje za vibracijo ustnic naj poskuša brez uporabe jezika na zlog »pu«, saj bo le tako dosegel, da odprtina
ustnic, ki jo običajno povzroča jezik, ne bo prevelika.
Zelo pomemben je začetek poučevanja, saj je prav od pravilnih osnov odvisno, kako bo učenec napredoval. Ko je učenec že obvladal
vsaj obseg kvinte, je zaradi slušne predstave dobro začeti s pesmicami, ki jih učenec pozna (otroške in narodne). Učitelj ga na
klavirju lahko spremlja s preprostimi harmonijami ali z njim igra na rog. Čim več igranja na rogu z učenci je priporočljivo, saj le tako
lahko dobi predstavo o lepem zvoku inštrumenta. Znano je namreč, da so otroci v zgodnjih letih dojemljivi za posnemanje.
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V celotnem procesu šolanja naj učitelj posebno pozornost namenja tistim sestavinam, ki učencem delajo večje težave. Nobeno
prehitevanje, ki se tiče obsega in tehničnih sposobnosti, ni priporočljivo. Vedno naj bo v ospredju učenčeva zmogljivost. Osnovna
naloga, ki jo učitelji skušajo izpolniti ob tem učnem načrtu, je razvijanje ljubezni do glasbe in inštrumenta ter spodbujanje potrebe
po muziciranju. Zaradi individualnega pristopa k učencu naj učni načrt ne pomeni toge obveznosti, temveč pomoč pri razvoju
mladega glasbenika. Našteta gradiva naj bodo le v orientacijo standarda znanj, zato se priporoča, da učitelj sledi novim izdajam
in uporablja tudi druga gradiva.
Za dnevno vadenje se priporoča:
• dihalne vaje v smislu sproščanja telesa,
• nadzor nastavka in vibracija z ustnikom (ogledalo),
• igranje tonskih in lestvičnih vaj po učiteljevi presoji (več pozornosti posvečati sestavinam, ki delajo učencu večje težave),
• vadenje etud in skladbic (mnoge melodične etude in skladbice, kot na primer omenjene Horn Lesen & Spielen, je možno vaditi
s posneto spremljavo na zgoščenki),
• dnevno vadenje naj bo pravilno časovno odmerjeno in naj ga bo toliko, da učenec lahko igra brez posebnega napora.

7. IZVEDBENI STANDARDI IN NORMATIVI
Materialni pogoji
Cilji vzgojno-izobraževalnega procesa roga terjajo za svoje uresničevanje primerno veliko, zračno, akustično in zvočno izolirano
učilnico. Opremljena mora biti s klavirjem ali pianinom, metronomom, ogledalom ter avdio–vizualnimi sredstvi. Šola naj ima na
voljo otroški rog, F-rog in dvojni F/B-rog.

Pogoji za vpis
Primerna starost in glasbene ter fizične dispozicije za igranje na rogu, ki jih kandidat dokaže na sprejemnem preizkusu.

Preverjanje in ocenjevanje
Znanje preverjamo in ocenjujemo pri pouku, na internih in javnih nastopih ter ob zaključku šolskega leta pri izpitih. Ocene
oblikujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

