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5. Delovni list 
 
1. Vaje za utrjevanje modalnosti 
~ zapišite linijo po nareku in jo pojte v vseh modusih; 

 
~ zapišite in prepoznajte oba modusa, ki istočasno nastopata (bimodalnost)  

 

 
 
2. J. Gallus: Libertas animi cibus (HM 2/31) 

Hrana duha je svoboda, svoboda je pravo veselje, 
kdor je svobode bogat, najbolj bogat je od vseh. 

     Sladka dobrina, svoboda, vse druge dobrine varuje, 
      jed, nezabeljena z njo, meni prav nič ne diši, 
     ona nam pravi je kruh, ki je slajši od drugih sladkosti. 
     Drugemu last naj ne bo, kdor more biti sam svoj. 
 
3.  Vitam quae faciunt beatiorem (HM 2/30) 

Kar več sreče življenju dati more, 
ljubi moj Marcijal, je zate tole: 
stvar, dobljena brez truda, brez napora, 
neugaslo ognjišče, cvetno polje, 
malo pravd in klientov, vest spokojna, 
zdrava pamet, prijatelj istih misli, 
dobra družba, za mizo preprosto zbrana, 
lepa noč brez pijanstva, a neskrbna, 
veder zakon in vendar čist in časten, 
miren spanec, ki temno noč ti krajša. 
Kar si sam, le to bódi, več ne hôti, 
dneva smrti ne boj se in ne žêli. 

 
4. Uxor amice, tibi est semper mala (HM 2/19)  

Žena, prijatelj, ti zmeraj je slaba. Če grdo ravnaš z njo, 
slabša je, če pa lepo, daleč najslabša ti bo. 

     Dobra bo le, ko umre, a še boljša, če umre, ko še živ si, 
      sploh pa najboljša ti bo, če se kar koj poslovi. 
 
~ analizirajte vse tri madrigale (modus, alteracije in klavzule, forma, metrum in ritem) 
~ pojte bas, igrajte sopran, nato igrajte različne relacije dveh glasov, pri čemer spodnjega 
igrate in zgornjega pojete (pri tem si skušajte slušno predstavljati še potek ostalih) 
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5. Utrjevanje lestvičnih stopenj z alteracijami 
 

 
 
 
6. /neznani nizozemski mojster/: kanon 
~ pojte avgmentacijo napisane melodije v kvinti in jo hkrati izvajajte, kot je zapisana 
(avgmentirano melodijo si lahko izpišete: t.-d1, avg. – a1) 
 

 
 
7. J. Gallus: Uxor amice, tibi est semper mala 
~ zapišite po nareku 
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8. Igrajte zgornji glas, pojte srednjega in udarjajte ritem spodnjega: 

 

 


