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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala, kakšne so možnosti za glasbeno 

opismenjevanje preko pevske dejavnosti v slovenskem splošnem šolstvu. 

Tematiko sem proučevala z vidika branja notnega zapisa in ostalih 

segmentov glasbenega opismenjevanja. Z analizo in primerjavo učnih 

načrtov sem ugotavljala, kakšne so predpostavke za poučevanje branja 

notnega zapisa v slovenskem splošnem in glasbenem šolstvu. V 

nadaljevanju sem predstavila ključne poudarke s področja zborovodstva, s 

katerimi zborovodja lahko vzpostavlja glasbeno pismenost v širšem 

pomenu besede. To lahko doseže s svojim odnosom do glasbe in pevcev, s 

premišljeno izbiro repertoarja in kakovostno pripravo na pevsko vajo. Od 

širše glasbene pismenosti sem prešla na konkretno glasbeno 

opismenjevanje. V navedenem okviru sem predstavila metodo 

madžarskega skladatelja Zoltana Kodálya in metodo ameriške glasbenice 

Justine Ward.  

V empiričnem delu sem predstavila študijo primera avtorske metode 

glasbenega opismenjevanja Franca Pohajača, ki jo je avtor razvil pri 

svojem delu s pevskimi zbori Vesela pomlad z Opčin pri Trstu. Franc 

Pohajač je v času vodenja pevskih zborov otroke sistematično 

opismenjeval v širšem in ožjem smislu. Razvil je svojo metodo 

poučevanja, s pomočjo katere so bili pevci po petih letih petja v pevskem 

zboru pri branju notnega zapisa popolnoma avtonomni. Na podlagi 

nestrukturiranega intervjuja, ankete in kvalitativne obdelave 

dokumentov Slovenskega otroškega in mladinskega pevskega društva 

Vesela pomlad (SOMPD Vesela pomlad) sem proučila možnosti za 

kakovostno glasbeno opismenjevanje v otroških pevskih zborih naših 

osnovnih šol. Rezultate sem interpretirala v odnosu do obstoječega 

učnega načrta za pevske zbore.   
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Izsledki raziskave so pokazali, da program pevskega društva Vesela 

pomlad omogoča uresničevanje vseh ciljev učnega načrta za pevski zbor. 

Takšen način dela bi v osnovnošolskih zborih omogočil glasbeno 

pismenost in tudi celostno glasbeno vzgojo učencev.  

 

Ključne besede 

glasbeno opismenjevanje, pevski zbor, zborovodstvo, Franc Pohajač, 

Vesela pomlad 
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SUMMARY 

Musical Literacy Development in a Unison Children's choir 

The thesis analyses the possibilities which the Slovenian educational 

system presents for developing musical literacy through singing. I have 

approached the topic from the point of view of reading music as well as 

improving other segments of musical literacy. By means of analysis and 

comparison of various curricula I have tried to establish the 

presuppositions for teaching musical literacy within Slovenian general as 

well as musical education systems. I have presented the key points with 

regard to conducting, aimed at helping the conductors to advance 

musical literacy in the broader sense of the word. This can be achieved by 

carefully cultivating one’s attitude towards music and towards singers; by 

thoughtfully selecting the repertoire; as well as by well-considered 

preparation of the choir practice. This analysis of broader musical 

literacy allowed me to further analyse its various representations. 

Presented in this thesis are the method of Hungarian composer Zoltan 

Kodály as well as the method of American musician Justine Ward.  

Presented in the empirical part of the thesis is a case study of an original 

method for fostering musical literacy, developed by Franc Pohajač while 

working with his choirs at the town of Opčine near Trieste. Mr. Pohajač 

used his time with the choirs for systematically building musical literacy 

in both broader and narrower sense of the word. He has developed his 

own method of teaching, which allowed the singers to be completely 

autonomous with regard to reading music — after only five years of 

singing in his choirs. Using a non-structured interview, a questionnaire, 

and a qualitative analysis of the documents in the archive of his 

»Slovenian youth choir Joyful Spring«, I was able to study the 

possibilities of efficiently establishing musical literacy in youth choirs. 
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The results have been interpreted with regard to the current national 

curriculum for the singing choirs.  

The results of this analysis show that the repertoire of the »Joyful 

Spring« choir supports all of the teaching objectives as defined by the 

current national curriculum for the singing choirs. This type of work 

could foster both musical literacy in the elementary-school choirs as well 

as a holistic musical education of the students.  

 

Keywords 

musical literacy, singing choir, choirmastering, Franc Pohajač, »Joyful 

Spring« singing choir 
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UVOD 

Po podatkih Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije (v 

nadaljevanju JSKD), dostopnih na njihovi spletni strani, pri nas deluje okrog 

2300 pevskih zasedb s skupno 55.000 pevci, kar kaže na visoko aktivnost 

Slovencev v amaterskih pevskih zborih. Mnogi izmed slovenskih pevcev 

nimajo dodatne glasbene izobrazbe, glasbena nepismenost pa močno 

upočasnjuje delo v zborih. Zborovodje se s temi težavami bolj ali manj 

uspešno soočajo vsak na svoj način. Sposobnost branja notnega zapisa ni 

življenjskega pomena in bi jo načeloma lahko zahtevali le od glasbeno 

izobraženih, vendar pa bi bilo glede na veliko glasbeno dejavnost Slovencev 

dobrodošlo, da bi se pevci branja not naučili že v osnovni šoli.  

Spoznavanje notnega zapisa je le eden izmed mnogih ciljev glasbenega 

pouka v slovenskem javnem šolstvu. Glasbena vzgoja je poleg pridobivanja 

novih znanj naravnana tudi na razvijanje otrokovih psihomotoričnih 

spretnosti in njegovega čustvovanja, kar zagotavlja otrokov celostni razvoj. 

Enako ali še bolj kot sposobnost branja notnega zapisa je za otroka 

pomembno glasbeno opismenjevanje v širšem pomenu besede: pozitiven 

odnos in veselje do glasbe, spoznavanje glasbenih vrednot ter vzgoja dobrega 

poslušalca, ki si bo znal izbrati zdravo zvočno okolje. Vseeno pa konkretnega 

glasbenega opismenjevanja ne bi bilo potrebno v tolikšni meri prelagati na 

glasbeno šolstvo.  

Po podatkih JSKD slabo polovico slovenskih zborov (46 %) predstavljajo 

otroški in mladinski pevski zbori javnih in glasbenih šol, preostali del pa 

cerkveni in odrasli društveni pevski zbori. Iz navedenega lahko sklepamo, da 

mnogo Slovencev, ki so obiskovali otroške pevske zbore, s pevsko 

aktivnostjo nadaljuje tudi kasneje, torej bi glasbeno pismenost pevci lahko 

pridobili tam, kjer jo bodo v življenju najbolj potrebovali — v pevskem zboru.  

  



 

 

 

 

 

Število ur, ki jih zborovodja osnovnošolskega zbora vsak teden preživi s 

svojimi pevci, je solidno in menim, da bi z dobro izdelanim načrtom in 

sistematičnim delom od prvega dne, ko prvošolci vstopijo v pevski zbor, na 

tem področju lahko veliko dosegli.  
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TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV POJMOV 

1.1 Otroški pevski zbor v Sloveniji 

Petje se je v Evropi začelo razvijati v prvih stoletjih našega štetja, ko je 

zaradi razvoja krščanske liturgije prišlo do potrebe po njegovi 

profesionalizaciji. Vključeno je bilo že v prve slovenske šole, ki so začele 

delovati v 8. stoletju. Vse do leta 1816, ko je bila v ljubljanski normalki 

ustanovljena prva javna glasbena šola, je pouk petja služil liturgičnim 

namenom. Kot učni predmet je imelo petje najpomembnejšo vlogo v času 

reformacije, saj je bilo eno izmed osnovnih sredstev za versko vzgojo.  

Leta 1869 je z avstrijskim državnim osnovnošolskim zakonom petje v 

osnovnih šolah postalo obvezen učni predmet. Že ob koncu 19. in na 

začetku 20. stoletja je zato po slovenskih šolah delovalo več otroških in 

mladinskih pevskih zborov (Žvar 2001).  

Leta 1934 je v Unionski dvorani v Ljubljani potekal prvi pevski festival 

mladinskih zborov, ki je sprožil val prizadevanj za povezovanje zborovodij 

in ustanavljanje prvih pevovodskih društev. Želja po izmenjavi 

medsebojnih izkušenj, učenju pevske tehnike in spoznavanju nove pevske 

literature je pripeljala do organizacije različnih pevskih tečajev in 

zborovodskih seminarjev. Zbori so se začeli srečevati na območnih revijah 

že pred drugo svetovno vojno. Po njej sta se ustanavljanje in množično 

nastopanje mladinskih zborov nadaljevala. Leta 1946 se je odvil prvi 

Celjski mladinski pevski festival. Ker je sčasoma pridobil tekmovalni 

značaj mednarodnih razsežnosti, je bila organizacija republiških revij 

mladinskih zborov prestavljena v Zagorje ob Savi (prav tam). 
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Iz navedenega je razvidno, da je skupno oz. zborovsko petje za Slovence 

»v vseh pojavnih oblikah v ožjem smislu, poleg jezika, ena osrednjih in 

temeljnih prvin narodnostne identifikacije. […] Zaradi tega je negovanje 

glasbe splošno in specifično, posebej petja in zborovskega petja, na vseh 

ravneh programov glasbenega šolstva, tudi v učnih programih glasbenih 

šol, smiselno, utemeljeno in potrebno« (Arko idr. 2009b, str. 2). 

Beseda zbor je bila v slovenskih učnih načrtih prvič omenjena leta 1944. 

Že leta 1948 je bilo v učnem načrtu zborovsko petje opredeljeno kot 

obvezno za vse učence, ki jih predlaga predmetni profesor in potrdi 

ravnatelj. Takrat je bila prvič izražena tudi težnja po množičnosti 

zborovskega petja. V učnem načrtu za štirirazredno nižjo gimnazijo je kot 

učni cilj zapisano, da zborovsko petje splošno izobrazbo le dopolnjuje in 

ne daje specialnega strokovnega znanja. Poudarja pa vzgojne cilje: budi 

smisel za aktivno umetniško sodelovanje, razvija čut za odgovornost, 

disciplino in podreditev. Pevski zbor se tu opredeljuje kot pomembno 

etično vzgojno sredstvo (Žvar 2001). 

V učnem načrtu iz leta 1957 je izražen cilj, da postane zborovsko petje res 

množično. To pomeni, da po možnosti zajame vse učence. Najmanjše 

število ur, namenjenih zborovskemu petju, je opredeljeno v učnem 

načrtu leta 1954, in sicer ena ura na teden, leta 1983 pa je učni načrt 

najbolj radodaren, saj za OPZ določa 2 uri, za mlajši mladinski pevski 

zbor (v nadaljevanju MlMPZ) 3 ure, za MPZ pa najmanj 4 ure tedensko. 

Leta 1975 je prvič v učnem načrtu omenjen tudi korepetitor ter poleg 

šolskih nastopov še nastopi na občinskih revijah pevskih zborov. V učnem 

načrtu leta 1992 je opredeljeno vodstvo zbora, ki naj postane 

sistematizirano delo učitelja glasbene vzgoje v OŠ (prav tam). 
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Dragica Žvar (prav tam, str. 39) opredeljuje zborovsko petje kot 

»ustvarjalno-poustvarjalno umetniško dejavnost, ki posreduje posebne 

glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija 

višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja«. 

Najnovejši učni načrt za pevski zbor med splošnimi cilji predmeta 

najpogosteje omenja vzgojne cilje, in sicer od razvijanja pozitivnih čustev, 

interesa, aktivnega odnosa do petja, preko spodbujanja in ohranjanja 

narodne identitete, razvijanja občutljivosti, kritičnosti in strpnosti do 

različnih pevskih kultur, razvijanja vrednotenja petja in s tem vzgoje za 

zdravo zvočno okolje. Zborovsko petje opredeljuje kot »oporo preventivi 

pred raznovrstnimi škodljivimi oblikami mladostne deviantnosti« (Arko 

idr. 2009b, str. 3). 

Učni načrt glede na starost pevcev opredeljuje dve vrsti otroških pevskih 

zborov (prav tam, str. 6): 

− enoglasni OPZ: od 6. do 9. oz. 10. leta in 

− dvo- ali triglasni OPZ: od 10. do 15. leta.  

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

opredeljuje tedensko število ur, namenjenih pevskemu zboru 

(Ministrstvo za šolstvo in šport 2007): 

− enoglasni OPZ: 2 uri na teden in 

− dvo- ali triglasni OPZ: največ 4 ure na teden.  

Razpisi za regijska in državna tekmovanja otroških in mladinskih zborov 

le-te ločujejo nekoliko drugače kot učni načrt. Naj omenim le prva dva, ki 

po starostni omejitvi še spadata v osnovno šolo (Javni sklad Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti 2010): 

− OPZ: pevci stari 11 let ali manj in 

− MPZ: pevci stari 15 let ali manj.  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Neža Hribar, diplomsko delo 

6 

 

V razpisih za državna tekmovanja za OPZ ni opredelitve eno- ali 

večglasnih pesmi, pri MPZ pa zasledimo zahtevo, naj bosta izmed treh ali 

štirih pesmi vsaj dve tri- ali večglasni. Otroški zbori, ki v tem primeru 

pojejo tudi dvoglasne pesmi, imajo sicer na tekmovanjih lahko tudi do 3 

leta starejše pevce, kot je to opredeljeno v učnem načrtu (ozirajoč se na 

opombo v razpisih, da v zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega 

starostno omejitev). Drugo razliko opazimo pri omejitvah MPZ oz. dvo- 

ali triglasnih OPZ. Glede na učni načrt naj bi pevci med 10. in 15. letom 

starosti peli dvo- ali triglasne pesmi, razpisi za zborovska tekmovanja pa 

pri starosti od 12 do 15 let predvidevajo nujno tri-, lahko pa tudi večglasne 

pesmi. Razlike v predpostavkah razpisa in učnega načrta lahko pripišemo 

dejstvu, da razpis zadeva samo najboljše pevske zasedbe v državi, učni 

načrt pa je namenjen vsem slovenskim (glasbeno-) šolskim zborom.  

1.2 Glasbeno opismenjevanje 

Če na pojem glasbenega opismenjevanja pogledamo nekoliko širše, ga 

lahko opredelimo s splošnimi cilji glasbene vzgoje, ki so zapisani v učnem 

načrtu (Holcar idr. 2011): Razvijanje interesa in aktivnega odnosa do 

glasbe, razvijanje čustvene inteligence ter ozaveščanje pomena glasbe za 

trajnostni razvoj. Spodbujanje glasbenega udejstvovanja v šoli in izven nje 

ter spoznavanje uporabnosti glasbenih dejavnosti za sprostitev. 

Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne glasbene dediščine in 

razvijanje občutljivosti ter strpnosti do različnih glasbenih kultur in 

izvajalcev. Razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe, spodbujanje 

estetskega razvoja in vzgoja za zdravo zvočno okolje.  

Običajno na omenjeni pojem ne gledamo tako široko in ga uporabljamo 

zgolj v kontekstu strogega opismenjevanja — urjenja ritmičnih in 

melodičnih vzorcev ter usvajanja glasbene teorije z notnim zapisom. Na 

prvi pogled je našteto »znanje« predvsem faktografsko in bi ga brez 

tehtnega premisleka lahko uvrstili na področje kognitivnega razvoja. Ob 
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prebiranju literature pa ugotovimo, da ožje glasbeno opismenjevanje ni 

podpomenka splošne glasbene pismenosti, temveč pot do le-te. Stvari 

lahko vrednotimo in resnično cenimo šele potem, ko o njih nekaj vemo 

in razumemo njihovo delovanje. Kot je leta 1937 v svojem članku z 

naslovom ‘Intonacija’ zapisal Zoltan Kodály (Szőnyi 1990, str. 58): »Pot od 

glasbene nepismenosti do glasbene kulture vodi preko branja in pisanja 

glasbe.« 
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2 GLASBENO OPISMENJEVANJE V 

UČNIH NAČRTIH SLOVENSKEGA 

SPLOŠNEGA IN GLASBENEGA 

ŠOLSTVA 

Pri analizi učnih načrtov, v nadaljevanju UN, se bom osredotočila na 

glasbeno opismenjevanje v ožjem smislu. Primerjala bom učna načrta za 

pevski zbor kot interesno dejavnost v osnovni šoli, v nadaljevanju OŠ OPZ 

(Žvar idr. 2002), in učni načrt za pevski zbor v glasbenem šolstvu, v 

nadaljevanju GŠ OPZ (Arko idr. 2009b). Poleg tega me zanima tudi glasbeno 

opismenjevanje v prvih štirih razredih osnovne šole (v nadaljevanju GVZ) 

(Holcar idr. 2011) in hkrati tudi v učnem načrtu za nauk o glasbi v glasbeni 

šoli (v nadaljevanju NOG) (Arko idr. 2009a).  

UN za OŠ OPZ (Žvar idr. 2002) ločuje operativne cilje za enoglasni in dvo- 

ali triglasni OPZ (Arko idr. 2009b), UN za GŠ OPZ pa pri opredelitvi ciljev ta 

dva pojma združi. Oba UN predvidevata razvijanje glasbenih sposobnosti, 

kot so ritmični, melodični, harmonski posluh in glasbeni spomin. V 

enoglasnem OŠ OPZ (Žvar idr. 2002) harmonski posluh pevci usvajajo, v 

dvo- ali triglasnem OŠ OPZ pa ga razvijajo in poglabljajo. UN za enoglasni 

OŠ OPZ predvideva usvajanje in razvijanje natančnega posnemanja 

melodičnih ter ritmičnih motivov in fraz, v večglasnem OŠ OPZ pa poteka 

poglabljanje omenjenega, poleg tega pa tudi poglabljanje in izostritev 

analitičnega ritmičnega posluha ter melodičnega posluha ob asociativnih 

predstavah notnega zapisa. Pri enoglasnem OŠ OPZ se učenci uvajajo v 

notni zapis, pri večglasnem OŠ OPZ pa to spretnost poglabljajo in notne 

zapise tudi uporabljajo, znajo poimenovati tonske višine in trajanja ter imajo 

celostno predstavo o tonskem in notnem sistemu, obvladajo tonske 
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poddelitve in značilne ritmične poudarke. Skozi celotno vertikalo OŠ OPZ 

učenci razvijajo ter poglabljajo obvladovanje durove in molove tonalitete ter 

osnove atonalnega izvajanja. V UN za GŠ OPZ (Arko idr. 2009b) je v zvezi z 

glasbenim opismenjevanjem opredeljen en operativni cilj: »Učenci razvijajo 

glasbeni ‚besedni zaklad‛ in ‚jezik‛ kot osnovo in oporo za kakovostnejše 

doumevanje glasbene gramatike (solfeggio, kontrapunkt, harmonija, 

oblikoslovje)«.  

V UN za OŠ OPZ (Žvar idr. 2002) so opredeljeni tudi temeljni standardi 

znanja za posamezni zbor. Na področju glasbenega opismenjevanja pri 

enoglasnem OŠ OPZ naj bi otrok spoznal osnove ritmične in 

ritmičnomelodične notacije, ploskal lažji notirani ritem, prepoznaval tonske 

načine, durove in molove akorde ter pel intervale po nakazovanju z roko. Pri 

večglasnem OŠ OPZ naj bi učenci peli po lažjem notnem zapisu in zavestno 

uporabljali notni zapis ter zahteve interpretacije.  

Posodobljeni UN za GVZ v OŠ (Holcar idr. 2011) cilje in standarde znanja 

opredeljuje po triletjih. Poleg tega operativne cilje ločuje na obvezne, 

namenjene vsem učencem, in izbirne. Slednji opredeljujejo dodatna ali 

poglobljena znanja, ki jih učitelj obravnava po svoji presoji glede na 

zmožnosti in interese otrok. V primerjavi s starim UN (Oblak idr. 2004), ki 

cilje opredeljuje za vsak razred posebej, posodobljeni učitelju pušča svobodo 

pri razporeditvi vsebin v okviru posameznega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja.  

V prvem triletju tako učenci urijo natančno ritmično izreko besedil in 

izbrana besedila tudi sami ritmizirajo. Zaznavajo odnose med 

poudarjeno/nepoudarjeno dobo in prvo poddelitvijo ter poglabljajo občutek 

za dvo- in tridobni metrum. Seznanjajo se s slikovnim zapisom glasbe, ga 

uporabljajo in poglabljajo orientacijo med tonskimi višinami in trajanji. 

Spoznavajo glasbene pojme (ton, višji/nižji, glasni/tihi, krajši/daljši toni, 

naraščajoče/pojemajoče, tišina/pavza, znak za ponavljanje) in z njimi izražajo 
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lastne glasbene zamisli (dopolnjujejo ritmične in melodične vzorce ter 

glasbena vprašanja in odgovore, melodije na dano besedilo in obratno). Ob 

poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo lastnosti tonov ter smer, 

hitrost in jakost gibanja melodije.  

V drugem triletju učenci nadgrajujejo pridobljeno znanje in spretnosti iz 

prvega triletja. V didaktičnih priporočilih je zapisano, naj bo glasbenemu 

opismenjevanju v tem obdobju namenjena posebna pozornost. Ob koncu 

vzgojno-izobraževalnega obdobja učenci glede na predvidene standarde 

znanja analitično zaznavajo in poimenujejo tonske višine, uporabljajo 

solmizacijo in tonsko abecedo, ritmično izrekajo in ritmizirajo besedila ter se 

orientirajo v grafično-slikovnem in notnem zapisu (Gregorc, Sicherl Kafol, 

Gorjanc, Okoliš in Rigo 2009). 

V glasbenih šolah se izobraževanje začne z glasbeno pripravnico, ki glede na 

starost otrok sovpada s prvim razredom devetletne osnovne šole. V učnem 

načrtu (prav tam) se predvidene vsebine s področja glasbenega 

opismenjevanja v celoti ujemajo s cilji učnega načrta za GVZ (Holcar idr. 

2011) v prvem triletju OŠ. Otroci v glasbeni šoli torej v enem letu obiskovanja 

glasbene pripravnice dosežejo vse cilje, ki jih UN za GVZ razvršča skozi 

celotno prvo triletje.  

V prvem razredu NOG (Arko idr. 2009a) učenci nato preidejo od slikovnega 

preko grafičnega zapisa ritmičnih in melodičnih vsebin do klasičnega 

notnega zapisa. Poleg tega pojejo tonske odnose s pomočjo absolutne 

solmizacije in s tonsko abecedo ter izrekajo ritmične vsebine z ritmičnimi in 

nevtralnimi zlogi. Učni načrt v drugem razredu predvideva uvajanje izvajanja 

»a vista« in zapisovanje krajših melodično ritmičnih vsebin po nareku. 

Učenci razvijajo tudi predstave o intervalih do oktave (v prvem razredu do 

kvinte), poznajo pojem lestvice in pojejo v različnih durih, se uvajajo v 

transpozicijo, uporabljajo basovski ključ, višaj, nižaj, razveznik itn (prav tam). 

V tretjem razredu NOG (t.j. četrti razred OŠ) učenci že berejo ritmične 
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vsebine v violinskem in basovskem ključu (solfeggio parlato) in s tonsko 

abecedo ali nevtralnimi zlogi pojejo melodične vaje v durovih tonalitetah do 

treh predznakov. Od razvijanja predstav o intervalih preidejo k 

melodičnemu izvajanju in zapisu intervalov do terce. Poleg mnogih novih 

pojmov spoznajo, razumejo in uporabljajo tudi durov kvintni krog, nekaj 

novih ritmičnih vrednosti in pojmov, kvaliteto in kvantiteto intervalov do 

oktave itn (prav tam).  
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3 ZBOROVODSTVO 

Vrnimo se k splošnim ciljem osnovnošolske glasbene vzgoje,1 s katerimi 

opredeljujem širše glasbeno opismenjevanje. Podobne cilje zasledimo 

tudi v učnem načrtu za pevski zbor (Arko idr. 2009b), torej tudi ta 

predpostavlja celostno glasbeno vzgojo otroka. Vendar pa učni načrti 

sami po sebi nimajo pomena. Ključni pri vzgoji so učitelji, ki morajo 

zapisane cilje najprej pravilno razumeti in nato poskrbeti za ustrezne 

dejavnosti, s katerimi jih bodo otroci dosegli. Učiteljeva strokovna 

usposobljenost in kakovostna priprava na pouk sta zato izredno 

pomembni.  

3.1 Zborovodja 

V sledečih poglavjih bom predstavila, kakšen naj bo zborovodja in kako 

naj se loti dela, če ga želi opravljati kakovostno, z mislijo na kar najboljši 

razvoj pevčevih glasbenih sposobnosti, veščin in glasbenega znanja.  

3.1.1 Osebnostne lastnosti 

Zborovodja naj bo navdušena in živahna osebnost, ki zna vzpostaviti 

očesni stik in svoje besede podkrepiti z nebesednim jezikom (obrazna 

mimika, kretnje rok, barva in ton glasu, telesna drža). Ne glede na to, 

kako se počuti, naj med pevsko vajo pozabi na osebne težave in svojo 

pozornost popolnoma posveti pevcem. Njegov pristop naj bo prijazen in 
 
 

1 Razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe, razvijanje čustvene inteligence ter 

ozaveščanje pomena glasbe za trajnostni razvoj. Spodbujanje glasbenega udejstvovanja v 

šoli in izven nje ter spoznavanje uporabnosti glasbenih dejavnosti za sprostitev. 

Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne glasbene dediščine ter razvijanje 

občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur in izvajalcev. Razvijanje kritične 

presoje in vrednotenja glasbe, spodbujanje estetskega razvoja in vzgoja za zdravo zvočno 

okolje (Holcar idr. 2011). 
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odprt. Dober odnos med pevcem in zborovodjo pomaga pevcu, da z njim 

deli svoje interese, veselje in skrbi ter zato v svoje delo vloži več truda, kot 

bi ga sicer. Za uspešno delo v zboru je to nujno potrebno. Zborovodja 

šolskega zbora naj si prizadeva tudi za dobre odnose z učitelji — 

sodelavci, nepedagoškim osebjem šole in tudi s starši. Tako bodo njegove 

pobude naletele na pozitivne odzive, pevski zbor pa bo deležen velike 

podpore v šolski skupnosti (Lawrence 1989). 

Radovan Gobec (1958) pravi, naj bo zborovodja muzikalen človek, 

ki glasbo občuti in se je sposoben popolnoma vživeti vanjo. Lawrence se s 

tem strinja in pravi, da mora uspešen zborovodja verjeti v moč glasbe. 

Zavedanje, da glasba močno vpliva na življenja izvajalcev in poslušalcev, 

mu bo pomagalo pri izbiri repertoarja in učnih metod, posledično pa bo 

vplivalo tudi na izvedbo programa. Končno naj uspešni zborovodja zaupa 

samemu sebi, svojim osebnostnim lastnostim, svojemu znanju in 

sposobnostim (Lawrence 1989). 

Gobec (1958) poleg že omenjenih lastnosti zborovodje dodaja še 

sposobnost logičnega, jasnega in kratkega izražanja. Zborovodja naj bo 

dosleden do sebe in drugih, poleg tega pa naj bo tudi zanesljiv in 

odgovoren. Dobro je, če ima oblikovan sistem vrednot, po katerem naj se 

nenehno ravna. Spoštuje naj delo soljudi in se jim pusti poučiti.  

3.1.2 Strokovno znanje 

Gobec (1958) od zborovodje pričakuje dobro razvit ritmični in melodični 

posluh ter poznavanje glasoslovja in pravorečja. Kot nujno kvaliteto in 

obenem glavno nalogo zborovodje omenja sposobnost dobre 

interpretacije besedila in njegove vsebine. Zborovodja naj se zato pouči o 

pesniških zvrsteh, ki se pojavljajo v izbranih skladbah, o življenju avtorja 

besedila in o vzrokih ter nagibih za nastanek besedila. Gobec omenja tudi 
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znanja in sposobnosti, ki jih natančneje opredeljuje Lawrence (Lawrence 

1989): 

Za vodjo pevskega zbora je poznavanje fiziologije človeškega glasu in 

vokalne tehnike ključnega pomena. Ob poslušanju različnih pevskih 

zasedb naj si zborovodja ustvari lastno predstavo o dobrem zborovskem 

zvoku in tej predstavi poskuša pri svojem delu zvesto slediti. Druga 

pomembna zborovodjeva sposobnost je obvladovanje jasnega dirigiranja. 

Natančno nakazovanje dinamičnih razlik, razlik v napetosti skladbe in 

hitrosti izvajanja, zborovodjeva drža in izraznost rok olajšajo 

komunikacijo s pevci na vajah in nastopih.  

Z vključevanjem skladb različnih glasbenozgodovinskih obdobij in 

raznolikih glasbenih zvrsti v delo zbora lahko zborovodja sestavi pester 

koncertni repertoar. Ob tem ima priložnost, da pevcem posreduje svoje 

znanje o zgodovini glasbe in glasbenih slogih, ki jih izvajajo.  

Interpretacija skladbe bo korektnejša, če bo zborovodja znal pravilno 

analizirati zborovsko partituro (melodična, harmonska, ritmična in 

oblikovna struktura skladbe, analiza besedila in skladateljevega sloga). 

Lawrence povzema: zborovodjevo glasbeno znanje se odraža v 

zborovskem zvoku, ravnovesju med glasovi, izgovorjavi, slogovni 

interpretaciji, intonaciji in ritmični točnosti zbora (prav tam). 

3.2 Izbira programa in načrtovanje letnega repertoarja 

Broeker (2000) iskanje primernih skladb in njihovo razvrščanje v 

poslušljiv koncertni program pevskega zbora primerja z delom 

skladatelja, ki mora svoje glasbene ideje razviti in urediti v zaključeno 

kompozicijsko delo. Dober program pomeni velik del vsega opravljenjega 

dela in tudi že pol uspeha, piše Gobec (1958). V nadaljevanju opozarja, naj 

zborovodja pri izbiri programa upošteva tehnično zmogljivost in glasovni 

obseg svojih pevcev. Pozoren naj bo na to, za kakšen pevski sestav je 
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skladba napisana, na glasovni obseg skladbe, morebitne zapletene 

melodije, harmonije in ritmične odseke. Prevelika težavnost skladbe 

tehnično neizurjene pevce pretirano obremeni in jih odvrača od njihove 

glavne naloge — doživljanja in posredovanja skladbe poslušalcem. Poleg 

tega izvedba prezahtevne skladbe nikoli ne bo tako kakovostna, kot bi 

bila lahko izvedba skladbe primerne težavnosti. Gobec piše, da so take 

pesmi izvajane intonančno nečisto, ritmično neprecizno ali pa v 

nepravilnem tempu (prav tam). 

Učni načrt za pevski zbor priporoča, naj zborovodja enoglasnega OPZ 

izbira skladbe po spodaj navedenih kriterijih (Arko idr. 2009b), Dragica 

Žvar (2001) pa omenja še kriterije označene z *:  

− tonski obseg od c1 (d1*) do f2;  

− obseg kvinte s primernimi odstopanji;  

− načelno enoglasne, pogojno dvo- ali večglasne;  

− *pesmi v eni tonaliteti ali v enem modusu;  

− *ritmično poudarjene pesmi (nepunktirane, brez melizmov);  

− *večinoma v dvo- ali štiričetrtinskem taktu;  

− pesmi, ki vsebujejo zgodbo in opevajo sedanjost;  

− *plesno naravnane pesmi;  

− preproste ljudske pesmi v primernem obsegu;  

− lažji kanoni.  

Kljub vsemu pa je za napredek zbora in zborovodje potrebno tudi učenje 

za stopnjo zahtevnejših pesmi. Te zahtevajo dodatne intonančne, 

ritmične in harmonske tehnične vaje. Skladbe s tehnično zahtevnimi 

elementi moramo uvajati postopoma in v takem vrstnem redu, da jih 

zbor zmore brez posebnega truda (Gobec 1958). 

Boreker (2000) v svojem članku navaja šest spodaj naštetih kriterijev, ki 

nam pomagajo pri izbiri skladb za otroški pevski zbor.  
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3.2.1 Besedilo 

Otroke označuje kot inteligentne, čuteče, igrive ljudi, ki so sposobni 

usvojiti besedila z različnimi tematikami. Na eni strani omenja živalske in 

otroške pesmi ter besedila narodnih pesmi, na drugi strani pa spodbuja 

uporabo čustveno bogatih besedil ter besedil, ki nam omogočajo vpogled 

v zgodovino in kulturo. Priporoča tudi pesmi v tujih jezikih, saj otroci 

tako postanejo del svetovne kulture in obenem spoznavajo zvoke novih 

samo- in soglasnikov. Predvsem pri tujih skladbah moramo biti pozorni 

na količino besedila. Skladbe, v katerih se ponavlja manjša količina 

besedila, so otrokom dostopnejše kot tiste z več kiticami.  

3.2.2 Spevnost 

V otroških pevskih zborih običajno prepevajo vokalno neizkušeni pevci. 

Odgovornost za razvoj otrokovega glasu torej v veliki meri pade na 

zborovodjo. Njegov izbor pevske literature naj zato omogoča tako 

razvijanje višjih in nižjih glasovnih registrov, kot tudi različnih glasovnih 

barv. S tem bodo otroci dobili priložnost za razvoj različnih tehnik petja. 

Pri izbiri pesmi naj zborovodja upošteva izkušenost pevcev predvsem pri 

petju v visokih legah (lažji za petje so odprti vokali), pri petju 

kromatizmov2 (diatonične melodije3 s predvidljivimi melodičnimi vzorci 

so primernejše za začetnike) ter pri vezanem/nevezanem petju (vezano je 

ustreznejše za začetnike).  

3.2.3 Oblika 

Mlajši pevci se laže naučijo skladb, ki jih lahko brez težav razdelimo na 

manjše dele. Skladba bo otrokom zato bolj dostopna, če bo imela jasno 

 
 

2 Kromatizem, kromatični ton – zvišani ali znižani diatonični ton, ki spreminja 

značilnost tonalitete. 

3 Diatonična melodija – melodija sestavljena iz lestvičnih tonov. 
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zgradbo. Še bolj kot to pa je pomembno, da so v skladbah prisotni trdni 

motivi in teme, ki se pogosto ponavljajo ali kontrastirajo. Variirani motivi 

in izumetničene melodije so primernejše za pevce, ki so slušno že 

nekoliko bolj izurjeni in so vešči v branju not.  

3.2.4 Partitura 

S petjem enoglasnih skladb se otroci urijo na področju vokalne in 

zborovske tehnike ter se naučijo izraznega petja. Ko je zbor pripravljen na 

večglasno petje, je najbolje začeti s kanoni ter ostinatnimi ali 

kontrapunktičnimi melodijami, kjer ima vsak glas samostojno melodično 

linijo. Skladbe, kjer je drugi glas napisan v vzporednih tercah in sekstah, 

za začetnike v večglasnem petju niso primerne, saj ti pogosto ne ločujejo 

med melodijo in drugim glasom, ki se ves čas gibljeta vzporedno.  

3.2.5 Spremljava 

Med skladbami, napisanimi za otroški zbor, lahko najdemo veliko takšnih 

s klavirsko spremljavo, zato so skladbe s spremljavo drugih inštrumentov 

toliko bolj dobrodošle. Mnogi skladatelji v spremljavo vključujejo kitaro, 

flavto, violino, oboo itn., visoko zveneče otroške glasove pa lahko 

uravnotežimo tudi z basovskimi inštrumenti, kot sta npr. čelo ali fagot. Ti 

petju nudijo harmonski temelj, ki izboljša intonacijo in pevce pripravi na 

morebitno petje v mešanem zboru. Pri sestavljanju programa nikakor ne 

smemo izključiti a capella skladb.  

3.2.6 Pedagoški poudarki 

Zborovodja naj se pri izbiri skladb vedno vpraša, kaj lahko pevce nauči iz 

izbranega repertoarja. To so lahko povsem glasbena znanja: npr. novi 

melodični, ritmični ali izrazni elementi in elementi interpretacije, lahko 

pa v skladbah poišče tudi socialne in zgodovinske poudarke.  
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Gobec (1958) med kriteriji za izbiro programa omenja še umetniško 

vrednost skladbe in značaj prireditev, na katerih bo zbor nastopal. Med 

najtežja poglavja zborovodstva Gobec uvršča vprašanje o umetniški 

vrednosti skladbe. O tem pravi: »Skladba, ki ji priznamo, da je umetnina, 

mora poleg nekaterih drugih, čisto strokovnih zahtev, vsebovati tudi 

najtesnejšo vez med besedilom in glasbo« (Gobec 1958, str. 138). 

Nadaljuje, da vsako besedilo vsebuje neko misel, ki zahteva popolnoma 

enakovreden glasbeni izraz. Celoto, kjer sta besedilo in glasba spojena v 

eno samo misel, pa je zmožen ustvariti samo skladatelj, ki je vsebino 

besedila popolnoma doživel. Med štirimi kombinacijami kakovosti 

besedila in glasbe (kakovostno besedilo in glasba, kakovostno besedilo in 

nekakovostna glasba, nekakovostno besedilo in kakovostna glasba ter 

nekakovostno besedilo in glasba) ima za sprejemljivo le prvo možnost — 

kombinacijo kakovostnega besedila s kakovostnim glasbenim 

oblikovalcem. Po njegovem mnenju le ta daje garancijo za nastanek 

umetnine.  

Naslednji kriterij, ki močno pripomore k izbiri programa, je stil 

prireditve, na kateri bo zbor sodeloval. Lahko gre za različne proslave, 

dobrodelne prireditve, jubileje ali kulturni program ob raznih zabavah. 

Kot najsvobodnejšo izbiro avtor (prav tam) omenja letni koncert zbora. 

Tega lahko sestavljajo sporedi, sestavljeni iz naključnih skladb, ki so bile 

zborovodji všeč, ali iz skladb, naučenih za različne priložnosti in 

združenih v samostojen koncert. Večjo vrednost pa Gobec pripisuje tako 

imenovanim stilnim koncertom. Ti zahtevajo od zborovodje mnogo 

študija in znanja, iskanja in primerjanja skladb ter vzporednega iskanja 

vodilne misli. Stilni koncerti naj bi združevali pesmi ene dobe, osebe, 

pokrajine ali pa pesmi z drugimi skupnimi značilnostmi.  

Razlogi, ki jih Gobec (prav tam) navaja v prid stilno naravnanim 

programom, so naslednji: 
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− globlja zasnovanost pritegne zborovodjo in zbor k resnejšemu 

delu;  

− močna vzgojna in poučna vrednost;  

− utemeljenost na znanstvenem delu;  

− boljša razumljivost za občinstvo zaradi notranje povezanosti;  

− možnost izvajanja kakovostnih del starejše literature, ki bi bila kot 

samostojne točke morebiti neprimerna.  

Dodaja da je takšne koncerte potrebno opremiti z razlago ali tiskanim 

komentarjem in s tem utemeljiti in upravičiti izvajanje ravno teh skladb.  

3.3 Priprava zborovodje na pevsko vajo 

Preden zborovodja stopi pred zbor, se mora na pevsko vajo dobro 

pripraviti. Skladbo se mora najprej sam naučiti in jo analizirati z različnih 

vidikov, potem pa se mora še metodično pripraviti na posredovanje nove 

skladbe pevcem. Če zborovodja vsako skladbo natančno analizira, lahko 

že vnaprej predvidi, kje bodo imeli pevci težave in kako bo te težave rešil.  

Gobec (1958) loči 8 različnih analiz, skozi katere naj bi se prebil 

zborovodja ob svoji stvarni pripravi na obravnavo skladbe. Ker se skladbe 

med seboj razlikujejo po dolžini in zahtevnosti, nam bodo analize 

različnih skladb vzele različno količino časa. Pri nekaterih bo večji 

poudarek na besedilu, pri drugih na analizi melodičnih vzorcev ali čem 

drugem, prav pa je, da se posvetimo tako enemu kot drugemu.  

3.3.1 Vsebinska analiza 

Zborovodja naj najprej poišče avtorja besedila, podatke o njegovem 

življenju in delu ter družbeno-zgodovinskem okolju, v katerem je živel. 

Vsi ti podatki lahko pomembno pripomorejo k ustrezni interpretaciji 

skladbe, obenem pa jih bo skupaj s podatki o skladatelju posredoval 

pevcem ob prvi obravnavi skladbe. V nadaljevanju naj ugotovi strukturo 
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besedila (kitična/nekitična pesem, proza …), predvsem naj poišče glavno 

misel besedila in njegov višek. Prav je, da se seznani tudi z izvirno obliko 

besedila, saj skladatelji pogosto izluščijo določene besede ali kitice in jih 

poljubno ponavljajo, lahko pa tudi kaj izpustijo (prav tam). 

3.3.2 Besedna analiza 

Ugotoviti je potrebno pravilno izgovorjavo besedila, predvsem kadar je 

besedilo v narečju ali tujem jeziku. Kadar zborovodja tega ne zmore sam, 

naj za nasvet vpraša človeka, ki določeno narečje ali jezik obvlada. Zelo 

pomembno je tudi pravilno naglaševanje zlogov. Besede moramo 

naglaševati smiselno glede na težo zloga v besedi in ne glede na metrum.4 

Gobec svetuje tudi, naj se zborovodja pevsko besedilo nauči čim lepše 

recitirati na pamet, saj bo skladbo tako lahko uspešneje interpretiral (prav 

tam). 

3.3.3 Harmonsko-melodijska analiza 

Z analizo melodije ugotovimo, če melodija prehaja iz enega glasu v 

drugega, se (morda nekoliko spremenjena) ponavlja v drugih glasovih ali 

pa se pojavlja kje drugje v skladbi — npr. kot ostinatna spremljava. To je 

pomembno, ker moramo vodilno melodijo in njene različice v skladbi 

vedno izpostaviti. Zborovodja naj melodiji določi začetek, višek in 

zaključek. To mu pomaga pri predvidevanju težav z vstopi (pravočasnost 

in intonacijska čistost) ter pri določanju agogike5 in dinamike.6 Tu je na 

 
 

4  Metrum, posebni ritmični red v skladbi, ki sloni na razmerju med težkimi in lahkimi 

dobami v taktu (Dolinar, 1981, str. 161). 

5 Agogika, izraz za različne modifikacije tempa, drobne spremembe v hitrosti izvedbe 

(pohitevanje, zaostajanje), ko poskuša interpretacija doseči močnejši izraz in plastičnost 

(Dolinar, 1981, str. 11). 

6 Dinamika, razvrstitev stopenj jakosti in nauk o tem. Stopnja tonske jakosti je določena 

z imeni njenih oznak (npr. forte, piano, crescendo) (Dolinar, 1981, str. 67). 
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mestu vprašanje, ali melodija morda poskuša simbolično naslikati 

dogajanje v besedilu, opisuje čustva, predstavlja osebe ipd (prav tam). 

Harmonska analiza je v zborih z izkušenejšimi pevci pomembna 

predvsem zaradi morebitnih modulacijskih prehodov v skladbah, ki 

pevcem pogosto delajo težave (prav tam). 

3.3.4 Oblikovna analiza 

Gobec predlaga, da zborovodja skladbo pozna na pamet, saj je po 

njegovem to edini način, da od mehaničnega taktiranja preide k 

muziciranju. Učenje krajših in preprostih skladb ni problematično, pri 

daljših skladbah ali takih z enoličnim besedilom, pa si lahko učinkovito 

pomagamo z oblikovno analizo (razčlenitev na posamezne dele — npr. 

ABA, določitev posameznih glasbenih misli, fraz …). Ta analiza služi tudi 

kot osnova za določanje dihov in kasneje za učenje pevskega zbora po 

posameznih delih. Z opravljeno analizo skladbe je bolj kakovostna tudi 

interpretacija, saj tako dobimo nad skladbo boljši pregled in laže 

določimo morebitne kontraste med posameznimi deli skladbe (prav tam). 

3.3.5 Analiza tempa, metruma, ritma, agogike in dinamike 

Kadar skladatelji ob svojih skladbah zapišejo metronomske označbe, 

zborovodja pri določanju tempa7 ni v dvomih. Mnogokrat pa je ob 

partituri označena le splošna označba tempa ali značaja pesmi (addagio, 

lento, vivo …), zato je zborovodja pri izbiri ustreznega tempa svobodnejši. 

Pri hitrih skladbah se lahko opre na besedilo. Izbere naj tako hitrost, da 

bo besedilo pri najhitrejših notnih vrednostih še razločno izvedeno. Prav 

tako pa mora pri zelo počasnih skladbah paziti, da se te ne razvlečejo in 

 
 

7 Tempo, hitrost izvajanja skladbe, izražena absolutno, s časovno mero osnovne 

ritmične vrednosti, ali relativno, z italijanskimi besedami (npr. largo, presto) in 

oznakami značaja glasbe (Dolinar, 1981, str. 275). 
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ne izgubijo značaja celote. Pri označbah srednjih hitrosti naj, kadar pride 

do dvoma med malo hitrejšim ali malo počasnejšim tempom, zborovodja 

upošteva značaj skladbe.  

Analiza metruma obsega določitev poudarjenih in nepoudarjenih dob v 

taktu (in skladbi). Glede na metrum skladbe zborovodja določi, kje so 

najtežja ali najbolj poudarjena mesta in katere dobe sploh niso naglašene. 

To je pomembno predvsem na mestih, kjer metrum zahteva poudarek, ki 

ga beseda oz. zlog v njej ne dovoljuje (prav tam). 

Trajanje notnih vrednosti je zelo pomembno na mestih, za katerimi sledi 

vdih. Če ta ne sovpada s pavzo, gre na račun notne vrednosti pred njim. 

Paziti moramo, da s postavitvijo vdiha na določeno mesto notne 

vrednosti pred njim preveč ne okrnemo in s tem ne spreminjamo ritma8 

pesmi. Pri določanju dihov nam zato lahko pomaga načelo: čim krajša je 

notna vrednost, tem dosledneje upoštevamo njeno dolžino; čim daljša je, 

tem laže jo skrajšamo.  

Zborovodja naj si posebej označi mesta, kjer pogosto prihaja do težav in 

nepravilnosti. To so npr. punktirane note, ki se prepogosto izvajajo 

površno, ter predtakti in zaključki fraz, kjer pogosto prihaja do 

neustreznih podaljševanj ali skrajševanj notnih vrednosti. Pri ritmičnih 

izjemah (duole, triole, kvartole, sinkope …) je treba biti pozoren na 

morebitne neustrezno naglašene besede. Prav tako si mora zborovodja 

označiti vse agogične in dinamične spremembe, da ne bi prihajalo do 

pohitevanja ob dinamičnem naraščanju ali zaustavljanja ob pojemanju 

(prav tam). 

 
 

8 Ritem, trajanje tonov v medsebojnih razmerjih (ritem v ožjem pomenu: dolgo – 

kratko) /.../. Hkrati z melodiko je ritem poglavitna prvina glasbe; temeljna sta mu dva 

vzorca, dvodelni in tridelni (Dolinar, 1981, str. 231). 
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3.3.6 Analiza sloga 

Analiza sloga, v katerem je zapisana skladba, odločilno vpliva na njeno 

interpretacijo. Glede na obdobje v glasbeni zgodovini se spreminjajo 

dinamične značilnosti (npr. stopničasta dinamika forte-piano v baroku in 

kasneje uporaba crescenda9), agogične značilnosti (npr. enakomeren 

tempo v baroku in romantično pohitevanje in upočasnjevanje), različni 

okraski, vodenje melodije itn. Upoštevati moramo tudi morebitne razlike 

v slogih različnih kultur, kontinentov, skladateljev ali narodov (prav tam). 

3.3.7 Analiza dirigiranja 

Zborovodja naj si v partituri označi težavne ritmične fraze, vstope, 

predtakte, zaključke, korone, zaustavljanja, pohitevanja in različne 

ritmične posebnosti, ki od njega zahtevajo posebne kombinacije 

dirigentskih kretenj. Vse take posebnosti naj, predno stopi pred zbor, 

doma tudi z vajo utrdi (prav tam). 

3.3.8 Primerjalna analiza 

Na tej točki zborovodja odkriva razmerje med besedilom in glasbo. Po 

opravljeni primerjalni analizi se zborovodja odloči, ali skladbo lahko 

sprejme v program ali ne (prav tam). 

3.4 Pevska vaja 

Za uspešno pevsko vajo sta potrebna dobra organizacija in postavitev 

jasnih ciljev. Učinkovita pevska vaja je raznolika, vsebuje kakovostno 

glasbo in zanimive učne metode ter je dobro časovno organizirana. V 

pevcu vzbuja občutek, da je sposoben opraviti svojo nalogo in da v 

pevskem zboru ni odveč. Pomembna naloga zborovodje je, da vse pevce 

med pevsko vajo ohranja aktivne (Lawrence 1989). 

 
 

9 Crescendo, postopno naraščanje zvočne jakosti (Dolinar, 1981, str. 59). 
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Pevci pridejo na pevsko vajo iz različnih okolij, so pod vplivom različnih 

dogodkov, vsak s svojimi mislimi in skrbmi, zato je najbolje, če vajo 

začnemo s pestrimi govornimi, dihalnimi, artikulacijskimi, intonančnimi 

vajami in uglasitvijo. Take vaje so smiselne že same po sebi, obenem pa 

pevca prestavijo v novo okolje in ga pripravijo na resno delo (Gobec 1958). 

Kadar je na pevski vaji na vrsti učenje nove skladbe, naj jo zborovodja 

najprej predstavi. Poskuša naj utemeljiti, zakaj je izbral ravno to skladbo, 

nato pa pevcem na kratko pove nekaj o avtorju besedila. Besedilo naj čim 

bolj doživeto prebere (recitira) in po potrebi pojasni vsebino ter 

morebitne nejasnosti (neznane besede). Sledi predstavitev skladatelja 

(nekaj biografskih podatkov, podatkov o njegovih delih, predvsem, če jih 

je zbor že izvajal, in kakšna anekdota). Če je zborovodja sposoben, 

skladbo lahko pevcem zaigra na klavir, vendar mora biti njegova izvedba 

interpretacijsko izdelana. Po začetni predstavitvi skladbe sledi delo s 

pevci (prav tam). 

3.4.1 Obravnava besedila 

Pevci skupaj z zborovodjo besedilo glasno preberejo, pri čemer jih 

zborovodja sproti opozarja na pravilno izgovorjavo, naglaševanje in 

vsebinsko pomembnejše dele. Vse to si je že doma označil v partituri 

(prav tam). 

3.4.2 Obravnava ritma 

Pevci besedilo sedaj preberejo v napisanem ritmu. Tako se glasbenega 

ritma navadijo še pred učenjem melodije, kar jim olajša delo, izboljša 

izgovorjavo in tudi sprejemanje vsebine. Pri večglasnih skladbah, kjer se 

ritem od glasu do glasu razlikuje, naj vsak glas najprej prebere besedilo v 

svojem ritmu, šele nato glasove lahko združujemo.  

Če se v skladbi pojavi zapletenejši ritem, Gobec (1958) priporoča, da ga 

najprej poenostavljenega (brez vezajev, pik, pavz …) zapišemo na tablo in 
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potem ob izgovorjavi ustreznega besedila postopoma eno za drugo 

dodajamo ritmične posebnosti.  

3.4.3 Obravnava melodičnih delov 

Zborovodja najprej obrazloži taktovski način in tonaliteto (razlaga naj 

ustreza predznanju pevcev), potem pa učenje melodije (ali ostalih glasov) 

prilagodi sposobnostim pevcev (učenje z odmevom, branje not …). 

Skladbo razdeli na glasbene fraze,10 po katerih naj poteka učenje. Pevci 

naj po dvo- do trikratni ponovitvi že poskusijo peti na pamet. Zborovodja 

naj že od prvega trenutka pazi na čisto intonacijo, popolno izgovorjavo in 

natančen ritem. Pevce naj obenem že seznani z dinamiko, artikulacijo in 

mesti vdiha. Tehnično zahtevnejša mesta pojemo tiho in najprej z 

nevtralnimi zlogi (‘ma’, ‘no’ …) (prav tam). 

3.4.4 Združevanje glasov 

Če je pesem večglasna, glasove lahko združujemo šele takrat, ko so 

posamezni glasovi že dovolj samostojni. Najprej združujemo po dva 

glasova, ki sta si najbolj podobna, nato združimo vsak glas z vsakim 

glasom. Pri večglasjih potem postopek ponovimo tako, da dodamo še en 

glas in spet vadimo v vseh mogočih kombinacijah (prav tam). 

3.4.5 Utrjevanje in ponavljanje 

Skladbe, ki smo jih na prejšnjih vajah že prebrali, na naslednjih utrjujemo. 

Postopek utrjevanja je enak postopku učenja nove skladbe, le da določene 

vaje sčasoma lahko skrajšamo ali opustimo. Paziti moramo, da 

ponavljanje ne bo postalo monotono. Zborovodja lahko enkrat začne s 

ponavljanjem na začetku skladbe, drugič na katerem drugem delu, 

 
 

10 Fraza, najmanjši del skladbe, ki tvori melodično in ritmično celoto (SSKJ, 2000). 
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skladbo ponovi samo z določenimi glasovi, usmerja pozornost na različne 

sestavine skladbe … 

Proti koncu pevske vaje pridejo na vrsto skladbe, ki smo jih tehnično že 

izdelali, moramo pa jih še interpretacijsko dovršiti. Za zaključek pevske 

vaje ponavadi zapojemo priljubljeno pesem, ki jo pevci znajo že brezhibno 

(prav tam). 

3.4.6 Memoriranje 

Zborovodja naj vedno teži k umetniški dovršenosti izvajanih skladb. 

Gobec omenja štiri pogoje za nastanek umetnine: 

− izbira kakovostne skladbe,  

− evsko-tehnična dovršenost,  

− vsebinsko doživljanje in 

− dovršena interpretacija.  

Izbor skladbe je prepuščen zborovodji že na samem začetku, ko ta izbira 

pevski repertoar. Pevsko-tehnično sposobnost pevcev zborovodja doseže 

z opisanimi postopki obravnave posamezne skladbe. Bolj ko je pri učenju 

skladbe zborovodja natančen in vztrajen, bolje bo skladba tehnično 

izdelana in v poznejših fazah na tem področju ne bo imel več veliko težav. 

Vsebinsko doživljanje skladbe in interpretacija se iz vaje v vajo stopnjujeta 

vse do nastopa, kjer dosežeta svoj višek.  

Pri učenju interpretacije ima zborovodja dve možnosti. Ali 

interpretacijske nianse natančno določi in jih z zborom do potankosti (že 

na meji mehaničnega) zvadi ali pa pevce skladbo tehnično nauči tako 

dobro, da bodo lahko sledili vsaki njegovi kretnji, tudi če bi te bile 

vsakokrat drugačne. V drugem primeru ima zborovodja priložnost, da na 

odru pokaže svojo iznajdljivost in v svojo umetniško zamisel skladbe 

vplete tudi trenutno razpoloženje. S tem da skladbi priložnost, da izzveni 
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kot popolna in doživeta celota. Da bi pevci zborovodjevim kretnjam zares 

sledili, morajo skladbo peti na pamet.  

Vsak pevec naj v skladbi čuti vse njene dele: uvod, zaplet, višek in razplet. 

Pri skladbah, ki vseh teh delov nimajo, naj zborovodja poišče kakšne 

druge opaznejše dele (dvo-/tridelnost skladbe, variacije …). Skladbe naj 

bodo razdeljene na smiselne glasbene (tudi miselne) fraze, jasne pa 

morajo biti tudi vse orientacijske točke (kitice, prehodi, menjave 

taktovskih načinov …). Da bo pomnjenje enostavnejše, naj ima 

zborovodja nad skladbo popoln pregled. Če se bo dela lotil sistematično, 

bodo tako dober pregled nad skladbo dobili tudi pevci.  

Ob večkratnem ponavljanju fraz naj zborovodja že zelo zgodaj zahteva 

ponovitev na pamet. Fraze naj potem smiselno združuje med seboj v 

posamezne dele. Tudi pri večkratnem ponavljanju skupkov fraz in večjih 

delov naj dosledno vztraja, da pevci ne bodo gledali v note, sam pa naj 

takoj začne dirigirati in v petje vnašati elemente interpretacije (prav tam). 
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4 METODI GLASBENEGA 

OPISMENJEVANJA 

V nadaljevanju predstavljam dve metodi glasbenega opismenjevanja 

preko pevske dejavnosti. Prva je delo madžarskega skladatelja Zoltana 

Kodálya, druga pa ameriške glasbenice Justine Ward.  

4.1 Metoda Zoltana Kodálya 

Madžarska je znana po edinstvenem, zelo dobro organiziranem 

glasbenem izobraževanju, ki skozi celotno vertikalo (od vrtcev preko 

osnovnih in srednjih šol do univerze) temelji na metodi Zoltana Kodálya. 

V nadaljevanju opisana metoda je v bistvu filozofija o vlogi glasbe v 

družbi in v življenju otroka, mladega ali odraslega.  

Zoltan Kodály (1882–1967) je bil madžarski skladatelj, etnomuzikolog, 

pedagog in kritik, ki se je desetletja svojega življenja boril proti glasbeni 

nepismenosti madžarskih otrok in mladine. Svoja stališča je zagovarjal v 

člankih, ki jih je objavljal vse od leta 1911 dalje. Njegovo izobraževalno 

delo med drugim označuje njegov zdrav odnos do glasbe z glavnim 

vodilom: »Glasba pripada vsakomur.« 

V enem izmed svojih prvih člankov Kodály poudarja pomen vaškega 

učitelja petja in ga postavlja ob bok direktorju operne hiše v prestolnici. 

Direktor operne hiše bo zaradi nekvalitetnega dela verjetno izgubil visok 

položaj, nadomestil pa ga bo nekdo, ki bo sposobnejši od njega. Slab 

podeželski učitelj glasbene vzgoje pa bo svojo službo najverjetneje 

obdržal, vendar bo zaradi svoje nesposobnosti več generacij prikrajšal za 

mnogo užitkov, ki bi jih lahko doživeli ob glasbi.  

Kodály je menil, da bi moral imeti vsak otrok priložnost izkusiti glasbo. 

Po njegovem bi moral glasbeni pouk na Madžarskem igrati enako vlogo, 
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kot jo je imel nekoč v antični Grčiji. Zato naj se vzgoja za zdravo zvočno 

okolje začne že zgodaj, in sicer na osnovi ljudske glasbe domačega 

naroda. Ta naj bo otroku kot materni jezik. V vseh svojih spisih v zvezi z 

glasbeno izobrazbo je Kodály poudarjal potrebo po dvigu nivoja pouka 

petja v šoli. Človeški glas je inštrument, ki ga ni potrebno kupiti. Pot 

glasbenega opismenjevanja s pomočjo petja je zato lahko odprta 

vsakomur, ne samo privilegiranim.  

Za potrebe glasbenega opismenjevanja je Kodály zapisal štiri zvezke vaj 

‘Bicinia Hungarica’’. Zraven je izdal priročnik s predstavitvijo in navodili 

za uporabo relativne solmizacije (‘movable do’) in pentatonike, ki naj 

bosta temelj glasbenega jezika madžarskega otroka. Tu je prvič poudaril 

tudi pomen večglasnega petja in njegovega uvajanja v program 

glasbenega izobraževanja že pri zgodnjih letih.  

Kasneje je na različnih predavanjih in konferencah izrazil še nekatere 

svoje ideje o glasbenem izobraževanju. Po njegovem mnenju je aktivno 

udejstvovanje v glasbi najboljši način za spoznavanje le-te. Po načelu 

glasba naj pripada vsakomur je želel temelje glasbene kulture položiti že v 

šolo. Mnogo svojega časa je posvetil glasbeni izobrazbi v vrtcih in 

problemom glasbenega izobraževanja za najmlajše. Menil je, da je 

primerno glasbeno izobraževanje najboljša pot do tega, da bodo ljudje 

znali glasbo spoštovati in v njej tudi uživati (Szőnyi 1990). 

Kodály je pri razvijanju svoje metode izhajal iz madžarskih otroških in 

ljudskih pesmi. Trdil je, da je ljudska pesem otrokov glasbeni materni 

jezik. Priuči naj se ga že zelo zgodaj na enak način, kot se uči govoriti.  

V vrtcu otroci prvič spoznajo svoje vrstnike in vzgojitelja, kar je zanje zelo 

vznemirljiva izkušnja. Vzgojitelji na Madžarskem zato prve zadrege 

učinkovito preganjajo s petjem in glasbenimi igricami. Otroci se v vrtcu 

pesmi najprej učijo po metodi odmeva, nato pa na osnovi že naučenih 

pesmi spoznavajo nove glasbene elemente. Po prvi starostni stopnji v 
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vrtcu se ob glasbi že znajo usklajeno gibati in poznajo mnogo različnih 

pesmi, ki so sestavljene iz osnovnih melodičnih motivov. Potem je čas za 

naraven prehod k prvim ritmičnim vajam in učenju relativne solmizacije 

(Szőnyi 1990). 

4.1.1 Ritem 

V madžarsko metodo so vključeni nekateri elementi metode švicarskega 

skladatelja in glasbenega pedagoga Emila Jacques-Dalcroza. Pomembno 

vlogo pri začetnem opismenjevanju igra gibanje. Prvi element, ki ga 

vzgojitelji v vrtcih sistematično uvajajo, je enakomerna hoja ob glasbi. Ta 

v otrocih spodbuja občutek za enakomeren ritem, ob njej spoznavajo prve 

ritmične vrednosti, nudi pa jim tudi sprostitev. Ko se otroci naučijo 

enakomerne hoje, jih s počasnejšim ali 

hitrejšim igranjem vzgojitelji začnejo 

navajati na prilagajanje različnim 

tempom (Szőnyi 1990). 

Skupinska hoja ob glasbi ni Kodályeva 

ideja. V madžarskih vrtcih se je 

uporabljala že dolgo, vendar pa glasba, 

ki so jo za to dejavnost uporabljale 

vzgojiteljice, po njegovem mnenju ni 

bila dovolj kakovostna. Poleg tega, da 

glasba otroke spodbuja k 

enakomernemu gibanju, bi morala 

razvijati tudi njihov glasbeni okus in jih 

podzavestno učiti tonalne stabilnosti, 

oblike, ponavljajočih se motivov itn. V 

ta namen je Kodály zložil 100 

enoglasnih pentatoničnih skladb za 

Slika 1: Zloge za poimenovanje 

ritmičnih vrednosti not je Kodály 

povzel po francoski metodi Galin-

Paris-Chevé. 
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ksilofon 100 little marches. Ksilofon je izbral zato, ker ga je z odvzemom 

ploščic mogoče prilagoditi pentatonski glasbi. Tako lahko vzgojitelj 

hkrati igra in opazuje hojo otrok. Poleg tega naj bi bil svetel zvok 

ksilofona za otroke primernejši od klavirskega, ksilofon pa je tudi cenejši 

od klavirja ali pianina in se v vrtcih zato pojavlja pogosteje (Szőnyi 1990). 

4.1.2 Solfeggio11 

Osnova Kodályevi metodi je premični DO sistem ali relativna solmizacija, 

ki je delo srednjeveškega meniha Guida iz Arezza. Šest solmizacijskih 

zlogov (kot poimenovanje šestih tonov heksakorda) se je najprej pojavilo 

v latinski himni svetemu Janezu. Iz spodnjega zapisa je razvidno, da se 

vsak izmed verzov začne na drug zlog (UT, RE, MI, FA, SOL, LA), ki v 

spevu nakazujejo različne stopnje heksakorda.  

 

 

Slika 2: Himna sv. Janezu.  

 

Zlog UT so zaradi slabe spevnosti v 17. stoletju nadomestili z zlogom DO, 

uveden pa je bil tudi nov zlog za 7. lestvično stopnjo — SI (kratica za 
 
 

11 Solfeggio, posebne pevske vaje za natančno zadevanje tonov, ki jih imenujemo z 

vokali ali solmizacijskimi zlogi (Dolinar, 1981, str. 254). 
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Sancte Ioannes). Zlogu SOL so odvzeli črko L, da bi se vsak solmizacijski 

zlog končal s samoglasnikom in bi ga bilo lažje peti. Kasneje so spremenili 

še zlog SI v TI. Namesto celotnih zlogov se mnogokrat uporabljajo le 

njihove začetne črke (d, r, m, f, s, l, t, d) in tako ne pride do zamenjave 

med 5. in 7. lestvično stopnjo — SO in SI (sedaj SO in TI) (Szőnyi 1990). 

Alterirani toni12 zlogom spremenijo vokal: zvišani toni se končajo z 

glasom I (FA postane FI), znižani toni pa spremenijo vokal v A (TI postane 

TA). Alteracije, uporabljene v Kodályevi metodi, so: DO—DI (+ 1),13 RE—

RI (+ 2), MI—MA (— 3),14 FA—FI (+ 4), SO—SI (+ 5), LA—LI (+ 6) in TI—

TA (— 7). Občasno se pojavi še RE—RA (— 2) in nekoliko pogosteje LA—

LA15 (— 6).  

Vse ostale alteracije kažejo na nasilno modulacijo v melodiji, na tej 

stopnji pa relativna solmizacija ne bi bila več uporabna. Zlogi MI, TI in FA 

že sami po sebi z značilnim samoglasnikom kažejo poltonski odnos do 

sosednjega tona. MI in TI do tona nad njima, FA pa do tona pod njim. 

Nemogoče bi bilo zvišati ton MI (3. stopnja), saj FA (4. stopnja) stoji le pol 

tona nad njim. Enako velja za TI (7. stopnja). Prav tako ne bi bilo mogoče 

znižati FA (4. stopnja), saj sta z MI-jem le v poltonskem razmerju. Pri 

črkovnih poimenovanjih not lahko F spremenimo v Fes, vendar pa bi ta 

Fes v okvirih, kjer je relativna solmizacija še uporabna, v notnem črtovju 

zapisali kot E (npr. v C-duru ali a-molu). V kolikor bi uporabili alteracijo 

 
 

12 Alteracija, kromatično zvišanje ali znižanje tona (Dolinar, 1981, str. 15). 

13 Zvišana prva lestvična stopnja. 

14 Znižana tretja lestvična stopnja. 

15 Ker relativna solmizacija pri nas ni razširjena, še nimamo uveljavljenih slovenskih 

zlogov za kromatično spremenjene tone. Zgoraj zapisani zlogi so prirejeni po angleški 

solmizaciji: DOH de RAY re ME FAH fe SOH se LAH le TE DOH' DOH' TE ta LAH la 

SOH fe FAH ME ma RAY ra DOH (Szőnyi 1990, str. 17). 
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F—Fes v npr. Des-duru ali b-molu, pa bi to s solmizacijskimi zlogi 

relativne solmizacije označili kot alteracijo MI—MA (prav tam). 

Kromatično lestvico bi po zgoraj navedenih načelih zapisali različno, 

glede na to ali se vzpenja ali spušča: 

 

Slika 3: Kromatična lestvica s solmizacijskimi zlogi. 

 

Zgornji DO in note nad njim so vedno zapisane z apostrofom na desni 

zgornji strani zloga, note pod osnovnim DO pa so zapisane z apostrofom 

na desni spodnji strani zloga (ali z vejico): DO—SO, LA, ali TI—DO’ RE’ 

(prav tam). 

Za učenje razlike med visokimi in nizkimi toni vzgojitelji v vrtcih 

uporabljajo ksilofon. Otroci najprej prepoznavajo tone na razdalji oktave. 

Namesto, da bi jih imenovali visoki in nizki, jim pravijo suhi in debeli 

(»thin and thick notes«). Z oktave vzgojitelji postopoma zmanjšujejo 

interval najprej do čiste kvinte in nato do male terce. Zgornji in spodnji 

ton male terce namesto suh – debel nato že poimenujejo SO—MI (prav 

tam). 

Otroci se učijo preko igre. Na melodijo že znanih motivov pojejo svoja 

imena in hkrati upoštevajo njihov naravni ritem. Prej ko se otrok seznani 

z načeli teh ritmičnih in melodičnih vaj, bolje jih bo ohranil v spominu. S 

petjem takšnih motivov si otroci v vrtcu pridobijo glasbene osnove, na 

katerih temelji aktivno glasbeno opismenjevanje v osnovni šoli (prav 

tam). 
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Prvi motivi, ki jih otroci uporabljajo za petje svojih imen, so motivi, ki se v 

madžarski ljudski pesmi pojavljajo najpogosteje: najprej SO—MI, nato 

SO—LA—SO—MI in nazadnje MI—RE—DO. 

 

Slika 4: Prvi motivi, s katerimi se srečajo otroci (Szőnyi 1990, str. 26) 

 

V madžarski narodni glasbi se za razliko od otroških pesmi drugih 

narodov zelo pogosto pojavlja molova oziroma LA-pentatonika in LA-

pentatonski akordični elementi. Kodály je pentatonsko lestvico, 

predvsem LA-pentatoniko, pogosto primerjal z materinim mlekom. Dejal 

je, da je to za madžarske otroke najpomembnejša »hrana«. Ko jo enkrat 

sprejmejo kot jezik, je zanje zelo lahko preklopiti na durove in molove 

lestvice. Če bi se otroci najprej navadili na dur in mol, bi bila pentatonika 

za njih nekaj eksotičnega in bi se je težko naučili (prav tam). 

 

 

Slika 5: Primeri motivov, ki jih otroci  

spoznajo še pred durovo in molovo lestvico. 

 

 
Slika 6: Durova (levo) in molova (desno) pentatonika. 
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Na madžarskem se sistem premičnega DO uporablja pri učenju 

začetnikov, kasneje pa se otroci seznanijo še z absolutnim sistemom in 

črkovnim poimenovanjem not. V osnovnih šolah sprva uporabljajo le tri 

tonalitete: C-dur, F-dur in G-dur ter se ob njih zadržijo dlje časa, v 

glasbenih šolah pa napredujejo hitreje in kmalu spoznajo še druge 

tonalitete (prav tam). 

Kodályjeva metoda za urjenje solfeggia uporablja t. i. Dalcrozeve lestvice. 

To so vzpenjajoče se in padajoče lestvice, katerih petje začnemo vedno na 

istem tonu. Npr. od tona D do zgornjega D pojemo C-durovo lestvico od 

RE do RE, ko se spet spuščamo proti spodnjemu D-ju pojemo G-durovo 

lestvico od SO do SO, pri naslednjem vzponu pojemo F-durovo lestvico 

od LA do LA, nato D-durovo lestvico od DO do DO … 

Ker uporabljamo relativno solmizacijo, se nam s predznaki ni treba 

obremenjevati. Te vaje izvajajo že 7- do 8-letni učenci. Sprva pojejo le 

pentatonične lestvice, učitelji pa jim lestvične stopnje sproti nakazujejo s 

fonomimiko.  

 

 

Slika 7: Primer vzpenjajočih se in padajočih pentatoničnih lestvic na tonu D.  

 

Pri starejših učencih se uporabljajo tudi črkovna imena tonskih višin, 

vendar šele potem, ko so vajo enkrat že zapeli s solmizacijskimi zlogi. 

Kodályeva metoda v kasnejših obdobjih opismenjevanja uporablja še 
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nekatere druge različice te vaje. Petje modalnih lestvic16 (npr. dorska 

navzgor, miksolidijska navzdol …), izvirne Dalcrozeove lestvice, unisono 

petje ali petje v kanonu in petje z različnimi ostinatnimi ritmi (prav tam). 

4.1.3 Dvoglasje 

Kodály je zagovarjal zgodnje učenje dvoglasja. Učitelj ga v razredu uvaja 

postopoma, tako da drugi glas najprej poje sam. Temu sledi delitev 

razreda na dva dela, končni rezultat pa je petje dveh učencev v duetu. Na 

začetku razvijanje dvoglasnega petja obsega dva ritmična glasova, kasneje 

se pri izvajanju združita ritmični in melodični glas in končno sledi petje 

dveh eodvisnih melodij v obliki dvoglasne vaje. Učencem je v pomoč tudi 

fonomimika17 (prav tam). 

 

 

 

 
 

16 Modalne lestvice so srednjeveški t. i. cerkveni tonovski načini. Sprva so razlikovali 

štiri avtentične moduse, to so  dorski (od D do D), frigijski (od E do E), lidijski (od F do F) 

in miksolidijski (od G do G), ter štiri njim vzporedne plagalne moduse: hipodorski, 

hipofrogijski, hipolidijski in hipomiksolidijski. V 16. stoletju so jim dodali eolski  modus 

(od A do A), ki je kasneje postal mol, in jonski modus (od C do C), ki je postal dur 

(Michels 2002, str. 91). V 19. stoletju se pojavi še lokrijski modus (od H do H) 

(http://oxforddictionaries.com/definition/english/Locrian%2Bmode). 

17 Fonomimika – kretnje rok, ki prikazujejo posamezne lestvične stopnje. 
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Slika 8 in 9: Stopnjevanje zahtevnosti vaj pri začetnem učenju večglasnega petja. 

(Szőnyi 1990, str. 36, 37) 
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Slika 10: Kodályeva fonomimika, ki temelji na fonomimiki Johna S. Curwena.  

(Szőnyi 1990, str. 19). 

 

4.1.4 Fonomimika in uporaba drugih ročnih kretenj 

Za pomoč pri učenju solmizacije je Kodály uporabil fonomimiko, ki je v 

osnovi ideja angleškega pedagoga Johna S. Curwena. Curwen zloga FA in 

TI prikaže s kazalcem, Kodály pa pri zlogu FA namesto kazalca uporabi 

palec. To mu omogoči, da s fonomimičnimi znaki prikaže tudi 

najpogostejše alteracije (FA–FI in TI–TE) (prav tam). 

Kodályeva fonomimika je uporabna tudi za nakazovanje modulacij. Med 

tem, ko se desna roka ustavi npr. na tonu SO, istočasno leva roka pokaže 

DO. To pomeni, da je od sedaj naprej SO novi DO. S pomočjo 

fonomimičnih znakov lahko poteka tudi učenje črkovnih imen tonov. 
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Tokrat učenci ob določenem znaku namesto solmizacijskega zloga 

zapojejo črkovno ime note. 

 

Roka kaže lestvično stopnjo: DO RE MI DO RE DO LA 

Učenci pojejo črkovna imena:  G A H G A G E 

 

Fonomimiko otroci začnejo uporabljati že v vrtcu, vzporedno s petjem 

znanih pesmi. Različne kretnje rok so uporabne tudi kasneje in na drugih 

področjih. Npr. ploskanje, nakazovanje vzpenjajočih se in padajočih fraz, 

nakazovanje arsis in thesis … Z roko učitelj lahko ponazori tudi notno 

črtovje. Dlan leve roke z razprtimi prsti (palec navzgor) pokaže učencem, 

s kazalcem desne roke pa pokaže na katerokoli noto v »notnem črtovju«. 

Da bi zapeli SO—MI, s kazalcem pokaže na prst leve roke (s) in nato na 

prst pod njim (m); ali za SO—LA—SO—MI: prst, prostor nad njim, prst, 

prst pod njim.  

 

 

Slika 11: Ponazoritev notnega črtovja z dlanjo;  

mezinec je vedno DO (Szőnyi 1990, str. 28). 

 

Kasneje, ko se otroci učijo črkovnih imen not, lahko z roko ponazorimo 

notno črtovje. Na zgoraj opisani način lahko izvajamo vaje za dejanske 

višine tonov v notnem črtovju v violinskem ali basovskem ključu.  
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4.1.5 Uvajanje novih glasbenih elementov 

Pomembno je, da otroci vse novo obravnavane teoretične vsebine 

praktično usvojijo že prej. Nove vsebine spoznavajo preko narodnih 

pesmi, ki se jih naučijo po metodi odmeva (prav tam). 

Glasbene elemente, ki se v madžarski glasbi pojavljajo redkeje, zato otroci 

spoznavajo v glasbi drugih narodov. Spodaj je naštetih nekaj primerov. 

punktiran ritem 
poljske mazurke 

tonika, dominanta, subdominanta 

dorski in frigijski modus 
francoska in angleška 

ljudska glasba 
6/8 taktovski način 

predtakt 

lidijski modus slovaške ljudske pesmi 

različni molovi načini, vključujoč 

frigijski modus 
romunska glasba 

sestavljeni taktovski načini: 

5-, 7-, 8-dobni (3 + 2 + 3),  

9-dobni (4 + 3 + 2) 

bolgarska, albanska in grška 

glasba 

11/16 taktovski način 

Tabela 1: Izvor posameznih glasbenih elementov (prav tam, str. 43, 44) 

Slika 12: Ponazoritev notnega črtovja z dlanjo;  

številke ponazarjajo črte notnega črtovja (prav tam). 
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4.1.6 Učenje specifičnih elementov 

4.1.6.1 Oblika 

Kodály je želel, da bi otroci svoje glasbene ideje znali izražati na 

inteligenten način, zato je v svojo metodo vključil vaje, ki razvijajo 

občutek za glasbeno obliko. Že v vrtcu se otroci uvajajo v improvizacijo. S 

petjem svojih imen, vprašanj in odgovorov pridobivajo občutek za začetek 

in zaključek melodije.  

Možnost za improvizacijo dobi vsak otrok. Na začetku improvizirajo le 

melodijo, ritem svojega odgovora pa otrok posnema po učitelju. Ko se 

nabere nekaj različnih odgovorov, vzgojitelj otroke prosi, naj izmed vseh 

izberejo najboljšega, najbolj ustreznega.  

Naslednji korak je iskanje ritmičnega vzorca že dani melodiji ali obratno. 

Tudi tokrat je potrebno v razredu poslušati več različnih možnosti in 

nato izbrati najboljšo. Otroci improvizirajo eden za drugim, pri čemer 

morajo obdržati začetni tempo in improvizacijo izvajati tekoče. Sprva vsi 

otroci improvizirajo na isti ritem, ki ga vsakemu posebej posreduje učitelj 

(najprimernejši za začetnike je 2/4 taktovski način).  

Kasneje učitelj z bobnom vzdržuje metrum, ritmično osnovo za 

improvizacijo pa si lahko izmisli otrok. 

 

 

Slika 13: Primer začetne improvizacije ritma (prav tam, str. 47) 
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Slika 14: Primer improvizacije, kjer si izhodiščni takt za improvizacijo izmisli otrok, 

učitelj pa vzdržuje enakomeren utrip (prav tam, str. 47) 

 

Učitelj lahko ritmično vajo napiše tudi na tablo, vmes ali na koncu pa 

pusti nekaj taktov praznih. Te morajo nato učenci zapolniti z ustreznim 

ritmom. Zopet sledi razprava, kateri izmed vstavljenih taktov bi bil 

najustreznejši.  

Kot vsi elementi Kodályeve metode se tudi vaje za improvizacijo tesno 

navezujejo na madžarsko ljudsko pesem. Prvim igram z vprašanji in 

odgovori učitelj stopnjuje zahtevnost tako, da učenci na učiteljevo 

vprašanje odgovorijo na dominanti.  

 

 

Slika 15: Improvizacija vprašanj in odgovorov  

na dominanti (prav tam, str. 46) 
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Postopoma pride do improvizacije ljudskih pesmi. Učitelj zapoje prvi del 

melodije na toniki. Učenec na dano melodijo odgovori in jo nato še 

enkrat ponovi, oboje pet lestvičnih stopenj više. Za zaključek svoj 

odgovor ponovi na toniki. Težavnost improvizacije se počasi stopnjuje.  

Ko imajo učenci že dovolj izkušenj, prvi del melodije lahko začnejo 

sestavljati sami. Učitelj improvizacijo omeji s številom taktov, določi 

taktovski način, kadenco in tonaliteto. Te omejitve predstavljajo 

primeren model za otrokovo domišljijo in preprečujejo brezčuten nered. 

Če otrok tej dejavnosti ne sledi že od malega, bo kasneje takšne vaje 

mnogo teže dojel.  

Dojemanje glasbe s čustvi je enako pomembno kot dojemanje glasbe z 

razumom, pravi Kodály. Otroci, ki se učijo na takšen način, bodo kasneje 

znali občudovati dela velikih mojstrov klasične glasbe, tudi če ne bodo 

profesionalni glasbeniki (prav tam). 

 

 

Slika 16: Primer zahtevnejše improvizacije (prav tam, str. 48) 
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4.1.6.2 Harmonija 

Kodály pravi, naj otroci čim prej pridejo v stik s temelji harmonije. Za 

prve izkušnje z akordi so zelo dobrodošle ljudske pesmi.  

 

Slika 17: Otroci na tak način izvajajo pesmi,  

ki jih že poznajo (prav tam, str. 51) 

 

Poznavanje relativne solmizacije omogoča opazovanje trozvokov DO—

MI—SO in LA, —DO—MI tako z melodičnega kot s harmonskega vidika. 

Na ta način se otroci seznanijo z durom in molom še preden se jim 

predstavita celotni letvici. Ker so pri učenju relativne solmizacije izhajali 

iz izkušnje ljudske pesmi in so pri pouku vsi aktivno sodelovali, po 

posluhu poznajo že skoraj vse elemente harmonije, še preden jo začnejo 

spoznavati sistematično (prav tam). 

4.1.6.3 Transpozicija in spoznavanje notnega črtovja 

Spretnost transpozicije se zaradi narave relativne solmizacije razvije 

popolnoma naravno. Otroci so že vajeni poslušanja in petja istih napevov 

v različnih tonalitetah. Ker imajo različne obsege glasov, morajo učitelji 

višino pesmi pogosto prilagajati.  

Ko so otroci sposobni peti različne intervale v različnih tonalitetah, 

začnejo zapisovati note po nareku. Prvi poskusi notnega zapisa so v 
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‘transpozicijskem zapisu’. Najprej s solmizacijskimi zlogi, potem v 

notnem črtovju.  

 

Slika 18: ‘Transpozicijski zapis’ ritmično melodičnega nareka s solmizacijskimi zlogi 

(zgoraj) in v notnem črtovju (spodaj). Črka ‘d’ v notnem črtovju nakazuje položaj DO-ja 

(prav tam, str. 55) 

 

Ko spoznajo različne predznake, začnejo uporabljati absolutno oz. 

črkovno poimenovanje not. Preko transpozicije se spoznajo z različnimi 

tonalitetami. Kljub uporabi črkovnih imen, je uporaba relativne 

solmizacije še vedno nujna.  

Tiste melodije, ki jih učitelj predstavi v notnem črtovju s ključem in 

predznaki, se morajo peti izključno v dani tonaliteti, da vizualna in slušna 

podoba pesmi postaneta kot eno. Na tej stopnji otroci začnejo ‘notranje 

slišati’ motive v njihovih izvirnih tonalitetah. Spreminjanje položaja DO 

mora biti vedno povezano z delom na novem materialu. Naj bo to motiv 

napisan na tabli ali pa melodija iz učbenika.  

 

 

Slika 19: Primer motiva za spreminjanje položaja DO (prav tam, str. 56) 

 

Dokler tonaliteta zapisa ni znana, lahko kljub različni notaciji obe 

melodiji pojemo v isti tonaliteti (prav tam). 
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4.1.6.4 Zapisovanje not 

V Kodályevi metodi imata zapis in narek tako pomembno vlogo kot 

branje. Z vajami za zapisovanje not otroci začnejo pri 6–7 letih. Učitelj 

jim poje ali igra njim že dobro znane kratke motive, oni pa jih zapišejo s 

solmizacijskimi zlogi. Npr. s—m—s—m—s—s ali s—s—m—m—s—m. S 

spoznavanjem novih tonov se obseg narekov postopoma povečuje. Ritem 

in melodijo mora učitelj nekaj časa narekovati ločeno, saj otroci sprva 

zelo težko prepoznajo oboje hkrati. Ko usvojijo kombinacijo obojega, 

začnejo nareke zapisovati v notno črtovje. Postopoma preidejo k 

večglasnemu zapisu. Najprej poslušajo enostavno zaporedje sozvenečih 

intervalov, nato pa v enem glasu nastopi ležeči ton, drugi glas pa se 

poljubno giblje. Na začetnih stopnjah mora učitelj sproti preverjati, ali so 

otroci motive zapisali pravilno ali ne. Kasneje je najbolje, da se pravilnost 

zapisa preveri ob koncu nareka tako, da eden (ali več) izmed otrok zapoje 

svoj zapis s solmizacijskimi zlogi ali s črkovnimi imeni not.  

Kodály je trdil, da kdor ne sliši, kar vidi, in ne vidi, kar sliši, ni dober 

glasbenik. Torej naj bi bil dober glasbenik sposoben najprej s svojim 

»notranjim ušesom« slišati notni zapis in vsako slišano melodijo zapisati 

(prav tam). 

Tudi otrok si mora pridobiti miselno podobo zapisane glasbe. Kodályeva 

metoda prve vaje s tega področja postavlja že v vrtec. Vzgojitelj da 

otrokom navodilo, naj pojejo že dobro poznano pesem. S petjem začnejo 

na njegov znak, in sicer najprej sami pri sebi (v mislih), potem na glas in 

nato spet v mislih. ‘Tiho petje’ se lahko spremlja s ploskanjem ritma ali 

hojo na mestu, vzgojitelj pa laže nadzoruje otrokov ‘notranji posluh’, če 

ob tihem petju otroci uporabljajo fonomimiko. Kasneje učitelj otrokom 

za kratek čas pokaže kratek notni zapis, ti ga potem zapojejo po spominu, 

zaploskajo njegov ritem ali pa mu zapis zaigrajo na klavir. Tako dobro 

vzgojeno ‘notranje uho’ vsaki melodiji, ki jo izvajamo, omogoča notranje 
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življenje. Takšno glasbeno izvajanje je osnova Kodályevih vzgojno-

izobraževalnih načel (prav tam). 

4.2 Metoda Justine Ward 

Metoda Justine Ward je bila ustvarjena v začetku 20. stoletja, da bi se z 

učenjem veščin branja notnega zapisa razširila uporaba gregorijanskega 

korala pri bogoslužju. Jedro metode so predstavljale vaje za branje not, 

nareki, improvizacija, vokalna tehnika, gibalno izražanje in dirigiranje, 

repertoar pa je obsegal tako umetniške kot tudi ljudske pesmi. Poleg 

širitve gregorijanskega korala je bil splošni cilj metode tudi oblikovanje 

otrokovega estetskega in duhovnega značaja.  

Metoda izvira iz Amerike, uspešno pa se je razširila tudi po Evropi in 

drugod po svetu. Uporabljali so jo le v katoliških šolah, zato je vsebina 

učbenikov, napisanih za to metodo, nedvoumno religiozna. Za tisk 

učnega materiala in izobraževanje učiteljev (izključno redovnice) je 

skrbela Cerkev sama. To je metodo obdržalo znotraj cerkvenih krogov in 

zato ni mogla prodreti v javno šolstvo. Njen zaton seže v 60. leta 

prejšnjega stoletja. V tem času je prišlo do pomanjkanja redovnih 

učiteljic, skokovita rast prebivalstva pa je zahtevala zaposlovanje laičnih 

učiteljev. Zatonu so botrovale tudi liturgične spremembe, ki jih je 

prinesel drugi vatikanski koncil (Bunbury 2001). 

4.2.1 Nastanek metode 

Justine Ward se je rodila leta 1879 v premožni družini iz Morristowna v 

New Jerseyu. Družina je bila zelo naklonjena umetnosti, zato je imela 

Justine do svojega 20. leta že zavidljivo glasbeno izobrazbo. Poleg tega, da 

je igrala klavir, je bila izšolana tudi v harmoniji, kontrapunktu, analizi 
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glasbenih oblik in instrumentaciji.18 (Kuenzig 1993). V tistem času je 

glasba v cerkvah precej zašla s poti in ni več služila svojemu namenu — 

sooblikovanju bogoslužja. Skladbe mašnega ordinarija19 in proprija20 so 

pevci zamenjevali z vsebinsko popolnoma neustreznimi skladbami. 

Glasba sama po sebi je bila sicer kakovostna in je imela veliko umetniško 

vrednost, vendar pa so bile svete maše bolj podobne koncertom (Bunbury 

2001). 

Leta 1877 je jezuit p. John B. Young na šoli sv. Frančiška Ksaverija v New 

Yorku nastopil službo učitelja latinščine in grščine ter prevzel vodstvo 

študentskega zbora. Želel je izboljšati stanje cerkvene glasbe, zato je 

izkoristil priložnost in sestavil zbor po merilih liturgičnih predpisov. Za 

potrebe bogoslužnega petja je v 80. letih 19. stoletja izdal zbirko The 

Roman Hymnal — English and Latin Hymns, ki je vsebovala ustrezne speve 

za vsako nedeljo in vse praznične slovesnosti. V predgovoru k zbirki je 

citiral pastirsko pismo newyorškega nadškofa, kjer je slednji izrazil željo, 

da bi se otroci v vseh katoliških šolah lahko naučili osnov glasbe in bi s 

tem koralno petje v njihovih cerkvah postalo bolj razširjeno. Young si je 

prizadeval za uresničitev teh ciljev, vendar zaradi pomanjkanja 

izobraženih učiteljev in nerazumevanja nadrejenih ni mogel napredovati. 

 
 

18 Instrumentacija, zvočna realizacija glasbene ideje s smiselno razdelitvijo tonov, 

melodije itn. med različne inštrumente in glasove (Dolinar, 1981, str. 114). 

19 Mašni ordinarij, vrsta petih delov maše, ki se kljub razlikam med prazniki cerkvenega 

leta nikdar ne menjajo. Ti so: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus in Agnus Dei 

(Dolinar, 1981, str. 191). 

20 Mašni proprij, skupno ime za spremenljive dele maše, tj. pete molitve, ki so za vsak 

dan drugačne. Obsega: introitus, gradual, alelujo, tractus, ofertorij, communio (Dolinar, 

1981, str. 219). 
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Leta 1903 je papež Pij X. izdal motuproprj21 O obnovi cerkvene glasbe (Tra 

le sollecitudini), kjer je poudaril vlogo gregorijanskega petja pri bogoslužju. 

V New Yorku je zaradi tega v naslednjem letu sledila prepoved petja 

mešanih zborov v cerkvah, kar je zadevalo tudi Youngov zbor. Young je 

potem vso svojo energijo usmeril v poučevanje glasbe v šoli. Izkoristil je 

edinstveno priložnost in se udeležil tečaja vokalne tehnike pri odličnem 

italijanskem učitelju solopetja Francisu Charlesu Marii De Rialpu, ki je bil 

v tistem času v New Yorku. Raziskoval je tudi možnosti učenja branja 

notnega zapisa in se popolnoma posvetil problemu uveljavljanja 

motuproprija v sleherni župniji (prav tam). 

Njegova prizadevanja in dosežki, ki so odmevali tudi v medijih, so 

pritegnili pozornost Justine Ward in pomembno vplivali na njeno 

zanimanje za sakralno glasbo in glasbeno izobraževanje. Nanjo sta močno 

vplivala p. William Pardow in že omenjeni p. John B. Young. Prvi ji je 

pomagal napredovati na duhovnem področju, drugi pa jo je navdihoval 

predvsem s stališča glasbe in poučevanja. Pri 25 letih je postala 

katoličanka in je svoje življenje popolnoma posvetila liturgični prenovi 

glasbe (prav tam). 

Svoje delo prenove liturgične glasbe je začela s pisanjem člankov v 

katoliške časnike. Po izidu motuproprija je napisala članek »Church or 

Concert« (Cerkev ali koncert), v katerem je povzela vsebino papeškega 

dokumenta in poudarila, da pri liturgični glasbi ne gre za to, ali je 

kakovostna ali ne, temveč ali omogoča (oz. je) molitev. V zaključku je 

spodbudila mlade skladatelje, naj ustvarjajo glasbo v skladu z 

 
 

21 Motuproprij je papeški dekret, ki ga papež napiše po lastnem nagibu, torej neodvisno 

od nasvetov kardinalov ali koga drugega, ter z razlogom, ki se njemu samemu zdi 

zadosten. Dokument podpiše papež osebno, a ne nosi njegovega ali katerega drugega 

pečata.  
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motuproprijem. Papež namreč ni prepovedal moderne glasbe, dokler ta 

ustreza postavljenim zahtevam: besedilo je pomembnejše od glasbe.  

Justine Ward je v izobraževanju otrok videla potencial za prenovo 

sakralne glasbe. Za cilj si je postavila vzpostavitev cerkvene skupnosti, ki 

je sposobna sodelovati pri petju mašnega ordinarija, medtem ko bi bila 

naloga zbora peti mašni proprij (prav tam). 

Leta 1910 je Justine spoznala očeta Thomasa Shieldsa, dekana oddelka za 

izobraževanje na katoliški univerzi v Washingtonu. V tistem času je ravno 

razvijal novo filozofijo za izboljšanje katoliškega izobraževalnega sistema. 

Vlogi glasbe v izobraževanju je pripisoval velik pomen, zato je za pomoč 

prosil Justine Ward. Dal ji je nalogo zasnovati zaključen sistem 

glasbenega izobraževanja, ki bi temeljil na njegovi filozofiji. Wardova je 

postavila en sam pogoj. Želela je, da bi izobraževanje vodilo k dobri 

liturgični glasbi, pri kateri bi sodelovala skupnost (Kuenzig 1993). 

Ob načrtovanju je v sistem vključila vokalne vaje, ki jih je za svoje potrebe 

sestavil p. Young, splošen načrt njegovega tečaja za župnijske šole in pa 

seveda Shieldsovo filozofijo izobraževanja. Slednja se je zavzemala za 

upoštevanje razvojne stopnje otrok ter poudarjala pomen gibanja in 

ritma, ustvarjalnost in igro, pogosto menjavanje dejavnosti, glasbeni pouk 

kot vsakodnevno dejavnost in medpredmetno povezovanje glasbe z 

ostalimi predmeti. Shields je zagovarjal uporabo najkakovostnejšega 

materiala v izobraževanju. V svoje učbenike je vključil reprodukcije del 

največjih evropskih umetnikov, za otroke prilagojeno glasbo 

najpomembnejših skladateljev in pristno ljudsko glasbo ter poezijo za 

otroke najboljše kakovosti. Želel je, da glasba mladim pomaga, da v njih 

prevladajo čustva ter ljubezen do Boga in bližnjega, obenem pa naj dom 

postane središče, iz katerega bosta izvirala veselje in kultura ter se širila v 

širše socialno okolje (Bunbury 2001). 
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Justine Ward je svojo metodo prvič predstavila leta 1916 v univerzitetnem 

središču Manhattanville. Predstavitev in demonstracija s skupino otrok, 

ki jih je Justine že poučevala, je doživela velik uspeh. Še istega leta je bil 

glasbeni pouk z njeno metodo vključen v kurikulum osnovne in srednje 

šole Manhattanville. Sledila so izobraževanja učiteljev in metoda se je 

uspešno širila. Leta 1921 je bila odprta srednja šola ‘Justine Ward Academy’.  

Leta 1920 je Justine spoznala Dom Mocquerauja, zborovodjo opatije Sv. 

Petra v Solemu (fr. Solesmes). Sprevidela je, da je njeno poznavanje 

gregorijanskega korala zelo šibko, zato ga je prosila za pomoč. V delu je 

bila ravno zadnja knjiga njene metode, ki naj bi bila popolnoma 

posvečena gregorijanskemu koralu. Desetletni študij Wardove pri 

benediktincih je močno vplival na metodo. Učenje ritma je popolnoma 

prilagodila zgledu Solemske koralne šole, njeno melodično in 

harmonično urjenje pa je prešlo iz tonalnosti (dur/mol sistem) v 

modalnost (uporaba cerkvenih modusov) (prav tam). 

4.2.2 Predstavitev metode 

4.2.1.1 Ritem in metrum 

V prvem letu Wardova uporablja le četrtinke in polovinke. Tudi sicer ne 

vidi pomena poučevanja poddelitev krajših od osminke, razen četrtinske 

triole in šestnajstinke, kadar ji sledi osminka (Bunbury 2001). 

Upoštevajoč Shieldsovo filozofijo izobraževanja, se Wardova želi izogniti 

golemu urjenju. V učenje ritma zato uvaja gibanje celotnega telesa, ki naj 

odseva enakomeren utrip, v nadaljevanju pa se poslužuje še lahnega 

dotikanja dlani s kazalcem. Tako ritem postane del mišičnega spomina. V 

tej metodi se ritma nikoli ne ploska, temveč se ga izgovarja v povezavi z 

enakomernimi gibi metruma.  

Kot simbol za četrtinko Wardova uporablja pokončno črtico. Podaljša jo 

tako, da ji doda piko. Ta pika za razliko od običajne notne pisave note ne 
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podaljša za polovico njene dolžine, temveč za celotno notno vrednost. 

Kot simbol za četrtinsko pavzo uporablja ‘0’, kar otroku pove, da si 

vseeno vzame čas za utrip, pri tem pa ostane tiho (Brown 2007) 

 

 

Slika 20: Zapis ritma po metodi Justine Ward (Brown 2007, str. 50) 

in v običajnem notnem zapisu 

 

Kot prvi taktovski način Wardova uči 2/4 takt. Pri učenju najprej uvede 

predtakt, šele nato preide na vaje z začetkom na prvi dobi. S tem 

spodbudi uporabo legata, olajša zgodnje učenje mešanih taktovskih 

načinov, obenem pa omogoča učencem, da se brez večjih težav kasneje 

naučijo vaj z začetkom na prvi dobi. Enakomeren utrip stalno naslanja na 

enakomerne gibe celotnega telesa, ki ob vsakem trenutku spremljajo 

petje.  

Namen te metode je učenje prostega ritma gregorijanskega korala in ne 

sodobnih mešanih taktovskih načinov. Dvodobni takt tako vsebuje dva ali 

štiri utripe, tridobni takt pa vsebuje tri ali šest utripov. V prostem ritmu 

gregorijanskega korala se pojavljajo tako dvo- kot tudi tridobni takti. Z 

metodo Justine Ward se otroci tega naučijo že v tretjem letu šolanja (prav 

tam). 

  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Neža Hribar, diplomsko delo 

53 

 

4.2.1.2 Gibanje 

Telesno gibanje pri metodi Justine Ward je zasnovano za uporabo v 

razredu, kjer otroci stojijo ob svojih klopeh in nimajo veliko možnosti za 

gibanje. Metoda priporoča, da otroci stojijo z eno nogo rahlo pred drugo 

in se zibajo gor in dol s prstov na pete, obenem pa istočasno v tempu 

dvigajo in spuščajo roke (Brown 2007). 

 

 

Slika 21: Gibanje ob ritmu (Brown 2007, str. 75) 

 

Ob koncu prvega razreda otroci spremljajo petje z gibi kironomije,22 ki je 

neposredno vezana na potek fraze. Justine Ward poudarja, da ni dovolj le 

izvajanje ritma posameznih besed, ampak je potrebno iskati ritem fraze, 

ki besede povezuje v misel.  

 

 
 

22 Kironomija pomeni skupek znakov, ki jih opazimo že na staroegiptovskih slikah 

skupin pevcev od. 4. tisočletja dalje, kjer imajo vsi enako dvignjene roke. Na tesno zvezo 

s petjem kaže staroegiptovska beseda za petje: ‘hsjt m drt’, muzicirati z roko. Zelo 

verjetno je izraz preko koptskega izročila prešel v krščansko izrazje. V srednjem veku 

srečamo na miniaturah pevce z dvignjeno roko, ki ne kažejo namena taktiranja. Tudi 

prve nevme v začetku glasbenih zapisov v Evropi imajo izvor v odslikavi roke, ki jo 

naredi visoka nota (ostrivec, /) in obratno nižja, padajoča nota (krativec, \). Od tu so 

menihi iz Solesmesa začeli uporabljati izraz kironomija za današnji način dirigiranja 

gregorijanskega korala (Florjanc 2013). 
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Slika 22: Kironomija. A — arsis,23 T — thesis24 (prav tam) 

 

4.2.1.3 Solfeggio 

Justine Ward je elemente učenja solfeggia povzela po francoski metodi, 

imenovani Galin-Paris-Chevé. Ta metoda lestvične stopnje namesto s 

solmizacijskimi zlogi označuje s številkami od 1 do 7. Možen je zapis treh 

oktav: številka sama po sebi pomeni srednjo oktavo, če pod njo leži pika, 

pomeni spodnjo oktavo, če pa pika leži nad številko, to pomeni zgornjo 

oktavo. Urjenje lestvičnih stopenj temelji na durovi ali molovi lestvici 

(Bunbury 2001). 

Vaje za intonacijo se pojavljajo v obliki tabel. Številke ponazarjajo 

solmizacijske zloge (1 — DO, 2 — RE, 3 — MI …), ki jih otrokom 

pomagajo povezovati z lestvičnimi stopnjami. Čeprav so v tabeli zapisane 

številke, učenci izgovarjajo (pojejo) običajne solmizacijske zloge.  

V stotinah tabel so sistematično zapisane skoraj vse možne kombinacije 

tonov (in kasneje tudi ritmične kombinacije), ki jih je potrebno vaditi po 

vrsti, brez spuščanja. Številke beremo v stolpcih in nato v različnih 

kombinacijah stolpcev, kot kažejo puščice.  

 

 
 

23 Arsis v glasbi pomeni lahko metrično dobo, vzmah, dvig roke pri taktiranju (Florjanc 

2013). 

24 Thesis v glasbi pomeni težko dobo, padec roke pri taktiranju, močni metrični del 

takta (Florjanc 2013). 
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Slika 23: Zapis ritma skupaj z melodijo po metodi Justine Ward (prav tam, str. 50) in v 

običajnem notnem zapisu.  

 

Učenje lestvičnih stopenj se začne s postopnim gibanjem, šele nato 

metoda preide k akordičnemu (skokovitemu) gibanju. V prvi knjigi 

metode Justine Ward, ki je namenjena 6-letnim otrokom, se v začetku 

uporabljata le DO (1) in RE (2). Kasneje doda še MI, FA in SOL (3, 4, 5), 

drugi tetrakord durove lestvice (SOL, LA, TI, DO/5, 6, 7, 8) pa pride na 

vrsto šele v 5. poglavju. Dokler učenci še ne spoznajo tonov zgornje 

oktave, se za zgornji DO namesto številke ena, nad katero je pika, 

uporablja številka 8. Wardova molovo lestvico začenja z LA (6), vendar za 

razliko od izvirne Galin-Paris-Chevé metode, ki uči harmonični mol, kot 

osnovnega vzame melodični mol,25 ostala dva pa uči s pomočjo alteracij 

(prav tam). 

 
 

25 Molova lestvica se glede na spremembe v zgornjem terakordu (5.–8. lestvična stopnja) 

pojavlja v treh oblikah: naravna, harmonična in melodična lestvica. Za naravno je 

značilen cel ton med 7. in 8. stopnjo. V harmoničnem molu je 7. stopnja zvišana, tako da 

na tem mestu nastane polton, med 6. in 7. pa se pojavi značilen interval zvečane 
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Slika 24: Primer vaje za urjenje lestvičnih stopenj.  

(prav tam, priloga A, str. 16) 

 

Wardova tako kot avtorji izvirne metode priporoča, da se inštrument 

uporablja zgolj za intonacijo prvega tona vaje. V nadaljevanju se lahko 

uporabi le občasno, na težjih mestih, za preverjanje in popravljanje 

intonančne čistosti. Najprej vajo kot model zapoje učitelj (ali sposobnejši 

učenec), nato vadijo še ostali učenci.  

Pri izvajanju intonančnih vaj je nujno, da si učenci vsak ton, preden ga 

zapojejo na glas, zapojejo še v mislih. Ob branju notnega zapisa je 

potrebno misliti naprej. Wardova uvaja pomožne note (‘thinking 

notes/tones’), ki so pri določenih vajah v tabelah zapisane z manjšimi 

številkami (glej sliko 19). Sprva jih učenci zapojejo na glas, potem samo 

pomislijo nanje, na koncu pa jih popolnoma izpustijo. Kasneje učenci 

vadijo tudi tako, da v tišini pogledajo glasbeni zapis, ga zapojejo v mislih 

 
 

sekunde. Melodična lestvica ima v smeri navzgor poleg 7. zvišano še 6. lestvično stopnjo, 

da izravna nepevno zvečano sekundo harmonskega mola. Zgornji tetrakord torej zveni 

enako kot pri durovi lestvici, v obratni smeri pa je naravna, saj vodilni ton s 7. na 8. 

stopnjo v smeri navzdol ni potreben (Michels 2002, str. 87). 
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in ga nato ponovno izvedejo z zaprtimi očmi ali obrnjeni stran od zapisa. 

S takšnimi vajami urijo svoje ‘notranje uho’ in glasbeni spomin.  

Justine Ward za izvajanje intonančnih vaj priporoča uporabo kazalne 

palice, s katero učitelj na plakatu ali tabli pokaže trenutni ton in obenem 

vzdržuje enakomeren ritem. Pred začetkom izvajanja z nekaj 

pripravljalnimi udarci s kazalom nakaže tudi tempo (prav tam). 

Ko je postopno gibanje usvojeno, Wardova nadaljuje z učenjem 

intervalnih skokov. Pri skokovitem gibanju Galin-Paris-Chevé metoda 

uvaja orientacijske točke (‘leaning points’), Wardova pa spodaj opisane 

vaje imenuje orientacijske vaje (‘compas exercises’). Orientacijske točke 

so toni toničnega kvintakorda (1, 3, 5), ki so močni in neodvisni. Nanje se 

naslanjajo oz. se v njih razvezujejo šibkejši sosednji toni (2, 4, 6, 7).  

Wardova učiteljem svetuje, naj učencem opišejo karakter posameznih 

tonov in pri pouku zarisujejo vzporednice z vsakdanjim življenjem (prav 

tam): 

− DO — trden in neodvisen (‘positive and independent’);  

− RE — umirjen in nedovršen (‘serious and unfinished’);  

− MI — bolj veder in dovršen (‘more cheerful and complete’);  

− FA — žalosten, stremi k razvezu v MI (‘sad and anxious to go back 

to MI’);  

− SOL — zelo živahen, vesel in neomajen (‘very lively, gay and 

strong’) … 

 

  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Neža Hribar, diplomsko delo 

58 

 

121–343–565–878–878–565–343–565–121 

21–43–65–78–78–65–43–21 

 

Slika 25: Primera dveh orientacijskih vaj po metodi Justine Ward (prav tam, str. 145, 146) 

in v običajnem notnem zapisu.  

 

Po Galin-Paris-Chevé metodi je povzela tudi znake za označevanje 

alteracij. Desna poševnica (/) nad številko pomeni zvišano noto, leva 

poševnica (\) pa znižano noto. Solmizacijskim zlogom se z alteracijo 

spremenijo imena: 

Zvišani toni: TÉ, ŔE, MÉ, FÉ, JÉ, LÉ, SÉ 

Znižani toni: TEU, REU, MEU, FEU, JEU, LEU, SEU.  

Zvišani in znižani SOL prvi glas spremenita v J (JÉ, JEU), da ne bi bilo 

nejasnosti med zlogoma SOL in SI. Zlogi izhajajo iz francoščine in se 

ohranijo v originalnem jeziku, saj jih je v angleščino težko prevesti.  

Označevanje in poimenovanje modulacij prav tako izhaja iz metode 

Galin-Paris-Chevé, kjer se ohrani prvi soglasnik zloga v prvotni tonaliteti, 

doda pa se mu zlog nove tonalitete. Tako nastanejo mešani zlogi: 7–3 

»SMI«, 5–1 »SUT«, 3–6 »MLA«, 1–5 »UOL«. Tudi za urjenje modulacij 

obstaja mnogo sistematičnih vaj.  
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UT       SOL        
1 2 3 1 3 4 5-1 . 1 7 2 1 1 7 1-5 . D. C. 
      SUT       UOL  

 

Slika 26: Primer vaje za urjenje modulacij po metodi Justine Ward (prav tam, str. 157) in 

v običajnem notnem zapisu. 

 

Kromatičnih alteracij se učenci učijo s posnemanjem poltona DO—TI—

DO. Zvišani FA v drugem razredu učenci urijo tako, da najprej zapojejo 

»DO—TI—DO« in nato takoj »SOL—FÉ—SOL«. Sprva pojejo oba 

poltona na isti višini, nadaljujejo pa z vajami, podobnimi spodnji.  

 

8 7 8  8 7 6 5  5 4 5  8 7 8 

 

Slika 27: Primer vaje za urjenje kromatičnih alteracij po metodi Justine Ward (prav tam, 

str. 157) in v običajnem notnem zapisu.  

 

Poleg durovih in molovih lestvic Wardova v višjih razredih v pouk vključi 

tudi srednjeveške cerkvene moduse ali tonovske načine,26 ki so se 

 
 

26 Vsak tonovski način ima svojo noto finalis (sklepni ton), tenor (ton, ki se v melodiji 

pojavlja najpogosteje) in določen obseg (približno oktava). Te značilnosti privedejo do 

osmih različnih tonovskih načinov. Glede na 4 možne note finalis (C, D, E, F) imamo 4 

glavne/avtentične in 4 stranske/plagalne načine. Avtentični tonovski načini imajo obseg 

oktave od ene do druge note finalis, tenor pa je vedno na kvinti. Pri plagalnih tonovskih 
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uporabljali pri petju koralov. Jonski modus, ki je identičen durovi lestvici, 

se v metodi Justine Ward uporablja že od vsega začetka (poimenuje ga 

‘DO mode’), eolski modus ali molovo lestvico (‘LA mode’) pa Wardova 

uvede na začetku četrtega razreda (prav tam). 

4.2.1.4 Zapisovanje not 

Nareki imajo v metodi Justine Ward pomembno vlogo. Prvi nareki se 

začnejo izvajati že v prvem razredu in so od enajstega poglavja naprej 

obvezna sestavina vsake ure. Učitelj poje melodijo na nevtralni zlog ali pa 

jo igra, učenci pa mu nazaj zapojejo isto melodijo s solmizacijskimi zlogi, 

jo pokažejo s fonomimiko ali pa jo zapišejo (številčno ali kasneje v notni 

sistem) (prav tam). 

4.2.1.5 Fonomimika 

Justine Ward uporablja prstno notacijo, ki se močno navezuje na 

Guidonovo roko. Guido iz Arezza je svoje znake omejil le na eno roko, 

Justine pa je pri svoji metodi uporabljala prste obeh rok. Mezinec pomeni 

DO, mezinec in prstanec RE, mezinec, prstanec in sredinec MI itn. Ker je 

namesto solmizacije uporabljala številke, je med prstnim znakom in 

stopnjo lestvice neposredna povezava. Znake so uporabljali učitelji in 

otroci pri vajah za intonacijo, narekih in drugih vajah. Ker prstna notacija 

zahteva fino motoriko, jo otroci težko uporabljajo, poleg tega pa je lahko 

vizualno dvomljiva.  

Kasneje je Justine razvila drugačno gestikulacijo, pri kateri se lestvične 

stopnje prikazujejo z različnimi položaji roke pred telesom (način 

fonomimike, ki jo uporabljamo pri nas) (Bunbury 2001). 

 

 
 

načinih se obseg premakne za kvarto navzdol, nota tenor pa stoji na terci ali kvarti 

(Michels, 2002, str. 189). 
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Slika 28: Prstna notacija (Kuenzig 1993, str. 22) 

 

4.2.1.6 Spoznavanje notnega črtovja 

Wardova začne učiti zapis v notni sistem že v prvem razredu, vendar v 

opombah pravi, da se snov lahko prestavi na naslednje leto. Namesto 

petih črt notnega črtovja sprva uporabi le tri in na spodnjo črto postavi C-

ključ, ki označuje položaj DO-ja. Namesto notnih glavic sprva uporabi 

številke. Kasneje uporablja notne glavice z vratovi. Za lažjo orientacijo na 

mesto, kjer običajno postavimo predznake, Wardova postavi majhne 

številke. Sčasoma otroci začnejo povezovati številke s posameznimi 

črtami in prostori v notnem sistemu. Vaje za učenje notnega sistema se 

izvajajo tudi s pomočjo prstov na roki, kjer vsak prst ponazarja eno izmed 

črt, s kazalcem druge roke pa učitelj pokaže položaj note (prav tam). 
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Obstajajo tri različne vrste vaj za branje notnega črtovja: 

— poimenovanje tonov brez petja ali ritmičnega izgovarjanja;  

— ritmično branje z imeni not brez petja;  

— petje not po imenih v ritmu.  

Ko učenci napredujejo v branju not, Wardova C-ključ premakne na 

zgornjo črto črtovja, kar spominja na notacijo gregorijanskega korala. 

Nato učencem predstavi tonalitete in jih nauči, kako poiskati DO. V 

četrtem razredu prestopi k neumatski pisavi in nauči učence še prostega 

koralnega ritma (menjava dvo- in tridobnih poddelitev, označenih z 

iktusom) ter kironomije (prav tam). 

4.2.1.7 Pevska tehnika 

Ena izmed pomembnih sestavin metode Justine Ward je oblikovanje 

otrokovega glasu. Vaje za dosego tega cilja je povzela po p. Youngu, ki se 

je na tem področju izobraževal in je že imel izkušnje pri poučevanju. 

Wardova pravi, da bi se morali otroci naučiti pravilno uporabljati svoje 

glasove, preden se razvijejo slabe navade. Ker je tu skoraj vse odvisno od 

posnemanja, pa bi morali v svojo pevsko tehniko tudi učitelji vložiti 

veliko truda (prav tam). 

Vaje za postavitev glasu so pri pouku izvajali vsako uro in sicer na 

začetku. V prvem letu so pri teh vajah večinoma uporabljali zlog ‘nu’. 

Najprej so držali stabilen ‘n’, ki daje pevcu občutek glavinega tona. Ob 

koncu prvega razreda so uvedli še zloga ‘no’ in ‘na’, v drugem razredu pa 

še ‘nay’ in ‘nee’. Obseg vaj se je sčasoma s terce premaknil na plagalno27 

oktavo. Končno so otroci vse vokale peli na enem tonu in si prizadevali, 

da bi imeli vse postavljene na istem mestu (prav tam). 

 
 

27 Oktava od 5. do 5. lestvične stopnje (SOL, do SOL). 
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Wardova je menila, da se je treba izogibati spihanim tonom. Otroci naj bi 

čutili, kakor da zraka skoraj ne bi izdihovali. Pravi, da bi se morali otroci 

dihanja naučiti podzavestno, z mislijo na pravilno telesno držo. P. Young 

je večkrat dejal: »ne govorite jim o dihanju; dajte jim čas, da vdihnejo« 

(Bunbury 2001, str. 127). 

 

 

Slika 29: Ena izmed strani v učbeniku Glasba — 4. leto, ki prikazuje izobraževalne, 

liturgične, in estetske cilje Justine Ward (prav tam). 
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EMPIRIČNI DEL 

5 RAZISKAVA 

5.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Zborovsko petje je med Slovenci zelo razširjeno. Amaterske pevske zbore 

sestavljajo tako glasbeno izobraženi pevci, kot tudi tisti, ki niso hodili v 

glasbeno šolo. Zborovodje se zato redno srečujejo s problematiko 

glasbene nepismenosti, ki močno upočasnjuje njihovo delo. Učna načrta 

za glasbeno vzgojo (Holcar idr. 2011) in pevski zbor (Žvar idr. 2002). 

glasbeno opismenjevanje predvidevata že na razredni stopnji, vendar je 

doseganje temu namenjenih ciljev zelo odvisno od glasbene izobrazbe 

razrednih učiteljic in njihove naklonjenosti glasbi.  

Po podatkih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (2011, 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/galerija_zborovska/uvod_galerija_z

borovska.htm) otroški in mladinski pevski zbori predstavljajo približno 

polovico vseh pevskih zasedb v Sloveniji (46 %), preostali del pa pripada 

cerkvenim in odraslim pevskim zborom. Iz tega lahko sklepamo, da so 

pevci odraslih zasedb svoje prve zborovske izkušnje pridobili v otroških 

zborih in da bodo pevci današnjih otroških zborov svojo zborovsko 

aktivnost ohranjali tudi, ko odrastejo. V otroških pevskih zborih torej 

vzgajamo pevce, ki bodo najverjetneje nekoč sodelovali tudi v odraslih 

pevskih zborih. Problem glasbene nepismenosti slovenskih pevcev bi tako 

lahko dolgoročno rešili z glasbenim opismenjevanjem v otroških pevskih 

zborih.  
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Raziskovalni cilji 

1. Ugotoviti in predstaviti možnosti glasbenega opismenjevanja 

otrok do 10. leta starosti v slovenskem javnem šolstvu.  

2. Proučiti in predstaviti sisteme glasbenega opismenjevanja preko 

pevske dejavnosti otrok do 10. leta starosti.  

3. Proučiti in oblikovati rešitve za kakovostno glasbeno 

opismenjevanje v otroških pevskih zborih slovenskega javnega 

šolstva.  

 

Iz navedenih ciljev izhajata naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. Kako poteka glasbeno opismenjevanje preko pevske dejavnosti v 

slovenskem javnem šolstvu pri otrocih do 10. leta starosti? (Prvi 

cilj.) 

2. Kakšne so možnosti glasbenega opismenjevanja preko pevske 

dejavnosti? (Drugi in tretji cilj.) 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem sledila prvemu in drugemu 

raziskovalnemu cilju. Ugotavljala sem, katere cilje in standarde znanja s 

področja glasbenega opismenjevanja opredeljujejo slovenski učni načrti 

(1. raziskovalno vprašanje). Predstavila sem ključne poudarke s področja 

zborovodstva, s katerimi zborovodja lahko vzpostavlja glasbeno 

pismenost v širšem pomenu besede. Od širše glasbene pismenosti sem s 

predstavitvijo dveh metod za učenje branja notnega zapisa prešla na 

konkretno glasbeno opismenjevanje (2. raziskovalno vprašanje). 

V empiričnem delu predstavljam primer dobre prakse, delo Franca 

Pohajača pri pevskih zborih Vesela pomlad z Opčin pri Trstu. Predstavila 

bom njegov sistem glasbenega opismenjevanja, s pomočjo katerega so bili 

pevci po petih letih petja v pevskem zboru pri branju notnega zapisa 
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popolnoma avtonomni. Sama metoda opismenjevanja je tesno vpeta v 

ostale dejavnosti pevskih zborov, ki si za cilj postavljajo dobro vzgojenega 

zborovskega pevca in hkrati celostno vzgojeno osebo.  
5.3 Raziskovalna metodologija 

V empiričnem delu sledim drugemu in predvsem tretjemu 

raziskovalnemu cilju. V kvalitativni raziskavi sem uporabila metodo 

študije primera. Raziskala sem primer dobre prakse glasbenega 

opismenjevanja, katere avtor je salezijanski duhovnik g. Franc Pohajač, 

ustanovitelj in zborovodja pevskih zborov Vesela pomlad z Opčin pri 

Trstu. K sodelovanju sem ga povabila na priporočilo prof. Ivana Florjanca, 

ki je Veselo pomlad ves čas spremljal in v mnogočem tudi pripomogel k 

njenemu razvoju.  

5.3.1 Merski instrumenti 

V raziskavi sem uporabila več merskih instrumentov. Splošne podatke o 

Veseli pomladi sem pridobila z analizo razpoložljivih dokumentov. V 

nadaljevanju sem s Francem Pohajačem opravila nestrukturiran 

pripovedni intervju, v katerem mi je predstavil svoj način dela v pevskih 

zborih in metodo, po kateri je pevce učil branja notnega zapisa.  

Raziskavo sem zaokrožila z izvedbo ankete med nekdanjimi člani Vesele 

pomladi. Anketni vprašalnik (priloga 4) je vseboval devet vprašanj 

odprtega tipa. Prva štiri vprašanja so zajemala podatke o imenu 

(prostovoljno), starosti, izobrazbi in poklicu anketirancev. Peto vprašanje 

je poizvedovalo o tem, koliko let in v katerem obdobju so anketirani 

sodelovali pri Veseli pomladi. Naslednja tri vprašanja so se nanašala na 

spomine in mnenja anketirancev o glasbenem opismenjevanju, njihovem 

osebnostnem razvoju in vzgojnem pristopu Franca Pohajača pri pevskih 

zborih Vesele pomladi. Zadnje vprašanje je spraševalo po mnenju o vlogi 

ožjega glasbenega opismenjevanja pri celostni glasbeni vzgoji.  
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5.3.1 Potek zbiranja podatkov in obdelava 

Raziskovanje je potekalo sekvenčno. V juliju 2011 sem se prvič srečala s 

Francem Pohajačem in mu predstavila cilje diplomskega dela. Na tem 

srečanju mi je na kratko predstavil ozadje pevskih zborov Vesele pomladi. 

Podaril mi je zbirko šestih zbornikov ter nekaj zvočnih in video 

posnetkov. Dobila sem tudi učne priprave, zapisnike s pevskih vaj in 

nekaj delovnih listov (»pevsko-vzgojnih listov«). Na podlagi omenjenih 

dokumentov sem si ustvarila podrobnejši vpogled v dogajanje od 

ustanovitve pevskih zborov do leta 2008. Ugotovila sem, da je Vesela 

pomlad delovala kot nerazdružljiv skupek vzgojnih in izobraževalnih 

dejavnosti, katerih namen je celostna vzgoja otrok. Pridobljene podatke 

sem s pomočjo kodiranja in kategoriziranja razčlenila v dva sklopa.  

V prvem sklopu sem sestavljala podobo Vesele pomladi kot celote.  

− VESELA POMLAD: Kaj je Vesela pomlad in kakšno je bilo njeno 

poslanstvo?  

− PEVSKI SESTAVI: Kateri pevski sestavi so delovali v tridesetih letih in 

koliko jih je bilo? Kako številčni so bili ti zbori in kakšne starosti 

so bili njihovi pevci?  

− DRUGE DEJAVNOSTI: Katere dejavnosti so se poleg petja še pojavljale 

v okviru Vesele pomladi?  

Na podlagi pridobljenih podatkov sem napisala povzetek delovanja Vesele 

pomladi, ki ga objavljam v poglavju 6.1 Predstavitev delovanja pevskih 

zborov Vesela pomlad z Opčin pri Trstu. V omenjenih dokumentih nisem 

dobila dovolj informacij o opismenjevanju, zato sem se v novembru 2011 s 

Francem Pohajačem dogovorila za ponoven obisk na Opčinah. Tokrat 

sem z njim opravila nestrukturiran pripovedni intervju.  

Zvočni posnetek intervjuja sem doma dobesedno transkribirala. Besedilo 

v dobesedni obliki je bilo težko berljivo, zato glavni poudarki intervjuja 
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(npr. vzgojni vidik zborovskega petja) niso mogli priti do izraza v tolikšni 

meri, kot bi morali. Besedilo sem zato še parafrazirala (priloga 2) ter ga 

obdelala s kodiranjem in kategorizacijo. Rezultate intervjuja predstavljam 

v poglavju 6.2 Uvajanje novih pevcev in delo z otroškim pevskim zborom.  

Objektivnost raziskave sem zagotovila z zvočnim posnetkom intervjuja. 

Transkribcijo intervjuja in intervju v parafrazirani obliki sem poslala 

Francu Pohajaču, da je presodil veljavnost parafrazirane oblike. V presojo 

sem mu poslala tudi poglavje 6 Rezultati in interpretacija, da ne bi 

prihajalo do neskladij med mojo predstavitvijo njegovega glasbenega 

opismenjevanja in dejansko metodo. To poglavje sem poslala v presojo 

tudi prof. Ivanu Florjancu, ki je razvoj Pohajačeve metode spremljal od 

vsega začetka in mu sprva tudi sam pomagal pri izobraževanju otrok. V 

avgustu 2012 sem se s Francem Pohajačem dogovorila za še eno srečanje, 

na katerem sva razčistila nejasnosti in pomanjkljivosti v besedilu. 

Raziskavo sem zaokrožila z izvedbo ankete med nekdanjimi člani Vesele 

pomladi. V februarju 2012 sem eni izmed pevk, ki je v pevskem društvu 

daljši čas aktivno sodelovala, preko elektronske pošte poslala vprašalnik. 

Vzorčenje je nato potekalo s pomočjo snežene kepe. Do aprila 2012 so mi 

odgovorile štiri pevke stare med 36 in 40 leti. Pri Veseli pomladi so 

sodelovale od 15 do 23 let. Vse so univerzitetno izobražene, po poklicu pa 

so: turistična operaterka, kulturna delavka in publicistka, solopevka ter 

profesorica.  

Rezultate raziskave predstavljam opisno v poglavju 6.3 Rezultati anketnega 

vprašalnika za nekdanje pevce Vesele pomladi.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate raziskave predstavljam v treh sklopih. Prvi sklop (poglavje 6.1) 

opisuje Veselo pomlad kot celoto. Drugi sklop (poglavji 6.2 in 6.3) opisuje 

konkretno delo Franca Pohajača pri pevskih vajah in predstavlja njegov 

način poučevanja notnega zapisa. Tretji sklop (poglavje 6.4) nam prikaže 

dogajanje v pevskih zborih Vesele pomladi z zornega kota štirih 

nekdanjih pevk. S predstavitvijo rezultatov anketnega vprašalnika, preko 

katerega nekdanje pevke ovrednotijo način dela v omenjenih pevskih 

zborih, zaokrožujem raziskavo.  

Sklope sem oblikovala na podlagi kodiranja in kategorizacije 

raziskovalnega gradiva. Posamezne kategorije predstavljam v poglavjih, ki 

sledijo. Pri obdelavi podatkov sem oblikovala še dodatno kategorijo 

vzgoja. Ker je ta vpeta v vse dejavnosti pevskega društva in bi bilo 

ločevanje od celote nesmiselno, vzgojnih elementov ne predstavljam v 

samostojnem poglavju, temveč sproti v kontekstu ostalih kategorij.  

Zakaj ima vzgoja pri pevskem zboru tako pomembno vlogo, Franc 

Pohajač pojasnjuje v spodnjem odstavku.  

 

»Moj cilj je bil vedno vzgojen. Nisem si želel ustvarjati profesionalnih 

pevcev. […] Otrok mora doživeti, da petje ni nekaj, kar bi samo po sebi 

priletelo od ne vem kod. […] Če igraš inštrument, si vezan nanj. Brez njega 

ne gre. Pri petju pa si inštrument ti. In to je najdragocenejši in najboljši 

inštrument. Noben drug inštrument ni tako perfekten. Zato, ker ni živ. Ti 

si živ in to mora dihati iz tebe, ko zapoješ. Ti moraš zaživet, ko zapoješ. 

[…] Sam vidim petje kot najvažnejšo pot, ki otroka pripelje do tega, da se 

zaveda samega sebe. Da s tem, ko poje, osreči tudi druge. To je torej 

delitev te sreče, ki jo pesem prinaša tebi in drugim.  
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[…] Pojem sebi v zadoščenje. In če sem jaz s tem zadovoljen, že po naravi 

to posredujem drugemu. Zato je tako pomembno, kako vzgajamo otroke. 

Ti so jedro bodočih pevcev, pevskih zborov (priloga 2).« 

6.1 Predstavitev delovanja pevskih zborov Vesela pomlad z 

Opčin pri Trstu 

»Vesela pomlad je ime, ki je močno in odločilno zaznamovalo življenje 

velikega števila tržaških rojakov na Primorskem, zlasti na tržaškem Krasu 

in v njegovi okolici. Nekaterim je podarilo celo poklicno smer. Za 

samoumevno preprostim imenom Vesela pomlad se od vsega začetka 

skriva izviren in do podrobnosti premišljen vzgojni projekt, ki si je to 

plemenito, hkrati pa samoniklo duhovno pot vztrajno utiral in jo dan na 

dan gradil v srcih tistih, ki so vanjo verjeli ter ji podarjali svoje napore« 

(Florjanc 2008, str. 12). 

Temelje sedanjemu Slovenskemu otroškemu in mladinskemu pevskemu 

društvu Vesela pomlad (v nadaljevanju SOMPD Vesela pomlad) je postavil 

salezijanski duhovnik Franc Pohajač po tem, ko je že dalj časa s strani 

openskih staršev prejemal spodbude, naj zbere skupaj otroke in jih začne 

učiti zborovskega petja. To nalogo je sprejel, vendar pa se je zavedal, da je 

za uresničitev njegove zamisli nujno potrebno sodelovanje staršev. 12. 

decembra 1978 je zato starše in njihove otroke povabil na ustanovni 

sestanek otroškega pevskega zbora, ki je imel prvo pevsko vajo že 

naslednji dan. Udeležilo se je je 34 openskih otrok, kasneje pa so se jim 

pridružili še nekateri. V prvem letu delovanja je v zboru pelo 57 otrok 

(Pohajač idr. 1989). 

Florjanc (2008, str. 13) piše: »Vizija ustanovitvene »popotnice-pobude« je 

bila osredotočena v preprosto rodoljubno čustvo. Začetna in današnja 

vizija Vesele pomladi je prostodušno iskala predvsem pristne vrednote 

slovenske civilizacije, svojo dušo kot tako, brez oklevanja pa je ob strani 
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puščala vse, kar je omejujoče dišalo po nacionalizmu ali po tej ali oni 

ideologiji. Že v samem začetku niso želeli pripadati polarnim delitvam, ki 

so bile v sedemdesetih letih 20. stoletja še vedno v mnogočem odločujoč 

in na trenutke celo izključujoč družbeni magnetizem. Za takšno svobodo 

neuvrščenosti v času, ko so sanje o padcu berlinskega zidu na Fernetičih 

pomenile čisto utopijo, je bilo potrebno vseskozi plačevati določen 

davek.« 

Po besedah Florjanca je Vesela pomlad od vsega začetka izviren in do 

podrobnosti premišljen vzgojni projekt. Trditev se na eni strani potrjuje 

ob pregledovanju zbornikov, ki so izhajali vsakih pet let delovanja 

sedanjega društva. V njih je skrbno evidentirana vsaka pevska vaja, vsak 

nastop, tekmovanje, gostovanje, izlet in tudi vsak pevec, četudi je prišel 

na eno samo vajo. Še bolj pa se Florjančeva trditev potrjuje ob pogovoru s 

Francem Pohajačem, kjer vsi podatki iz zbornikov stopijo v ozadje. Kmalu 

ugotovimo, da je vse to le posledica izredno dobre organiziranosti, ki pa 

je bila neizogiben pogoj za uresničevanje vzgojno tako široko 

zamišljenega projekta.  

S kategorizacijo kod, pridobljenih v kvalitativni analizi raziskovalnega 

gradiva, sem oblikovala dve kategoriji in osem podkategorij, s pomočjo 

katerih predstavljam delovanje Vesele pomladi: 

Pevski sestavi; 

− točkovanje na pevskih vajah, 

Druge dejavnosti v okviru pevskih zborov Vesela pomlad: 

− s pesmijo v novo pevsko leto — študijski dnevi, 

− s pesmijo po svetu — gostovanja, 

− s pesmijo na revijah, festivalih in tekmovanjih, 

− s pesmijo pred mikrofoni, 

− s pesmijo med nami, 
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− praznik mladih pevcev, 

− svet sodelavcev.

 

Ker v raziskavi želim proučiti in oblikovati rešitve za kakovostno glasbeno 

opismenjevanje v otroških pevskih zborih slovenskega splošnega šolstva, 

ob predstavljanju delovanja Vesele pomladi iščem vzporednice s 

splošnimi cilji učnega načrta za pevski zbor (Arko idr. 2009b). S tem želim 

pokazati, v kolikšni meri bi lahko ideje openskega pevskega društva 

preslikali v pevske zbore naših osnovnih šol. Cilji, navedeni iz 

omenjenega učnega načrta, so v nadaljevanju zapisani ležeče.  

6.1.1 Pevski sestavi 

Vesela pomlad je ime, ki so ga otroci leta 1978 izbrali novoustanovljenemu 

otroškemu pevskemu zboru. Ob prvi udeležbi na reviji najboljših 

slovenskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi je moral ta zbor zaradi 

starostne sestave spremeniti svoje ime v Mlajši mladinski pevski zbor. V 

šolskem letu 1981/82 je bil zato ustanovljen nov Otroški pevski zbor (v 

nadaljevanju OPZ), z leti pa so nastajale še nove pevske skupine. Starostne 

meje med osnovnimi pevskimi sestavi so se ustalile (Pohajač 2008). V 

otroški pevski zbor so vstopali otroci od petega leta naprej, k mladinskemu 

zboru pa so pevci prehajali pri desetih ali enajstih letih (priloga 2). 

Iz tabele 2 je razvidno, kako dolgo in kdaj so delovali pevski zbori, ki so se 

zvrstili od ustanovitve do leta 2008. OPZ je deloval vseh trideset let. 

Nekakšna stalnica, odkar so pevci prvega otroškega zbora prerasli v 

mladinsko skupino, pa je bil tudi Mladinski pevski zbor (v nadaljevanju 

MPZ), sprva poimenovan kot Mlajša mladinska pevska skupina (MlMPS), 

nato 16 let kot MPZ, zadnjih 6 let pa kot Dekliška mladinska pevska 

skupina. Nekoliko dlje (10 let) sta delovali tudi Dekliška in Fantovska 

pevska skupina (DPS in FPS). DPS je nastala na pobudo starejših članic 
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mladinskega pevskega zbora, FPS pa je bila ustanovljena za fante, ki bi sicer 

ob mutaciji prenehali s petjem. Zborovodja je posebno pozornost posvečal 

njihovim glasovnim spremembam. Iz vrst starejših pevk DPS se je kasneje 

oblikoval še Dekliški pevski zbor (DPZ) (Pohajač 2008; priloga 2). 

V najplodnejših letih Vesele pomladi sta delovali tudi »spremljevalni«, a za 

delovanje Vesele pomladi nadvse pomembni pevski skupini. Pripravnike za 

Otroški pevski zbor (v nadaljevanju PrOPZ) je sestavljala skupina otrok, ki 

je intenzivno spoznavala osnove glasbe in se učila branja notnega zapisa. 

Obdobje pripravništva je trajalo eno leto, nato pa so pevci lahko pristopili k 

OPZ. Tukaj glasbeno opismenjevanje ni bilo več v ospredju. Glavni cilj 

OPZ-ja je bilo izvajanje določenega pevskega programa, ki pa je nujno 

temeljilo na branju notnega zapisa. Druga taka skupina so bili Pripravniki 

za Mladinski pevski zbor (PrMPZ). Pripravništvo je trajalo dobro polovico 

leta. Cilj tega obdobja je bil pevce naučiti, kako s pomočjo glasbenih vilic v 

skladbi poiščejo intonacijo (priloga 2). 

V šolskem letu 1993/1994 sta se v mešani pevski zbor priložnostno združili 

dekliška in fantovska pevska skupina. V šolskem letu 1997/1998 se je OPZ 

poskusno razdelil na Deški pevski zbor (v nadaljevanju DePZ) in OPZ, v 

katerem so pele samo deklice. Zaradi šibkega priliva novih pevcev in 

premajhnega števila deklic v OPZ v naslednjem pevskem letu niso vztrajali 

pri takšni delitvi (Pohajač 2008). 

V letu 1997 je svet sodelavcev povabil k sodelovanju dekleta in fante, 

starejše od 18 let, in poskusil ustanoviti Mešani mladinski pevski zbor 

Vesela pomlad. Odziv je bil majhen, zato se je zbor združil z vokalno 

skupino Resonet. Združeni pevski zbor so poimenovali Mešani pevski zbor 

(MePZ) Resonet, ob vsakem nastopu pa so omenili tudi matično društvo 

Vesela pomlad (prav tam). 
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Tabela 2: Delovanje različnih pevskih skupin od leta 1987 do 2008. 

(Puščice nakazujejo spremembo imena že obstoječe pevske skupine.) 

 

Legenda: PrOPZ Pripravniki za otroški pevski zbor 
 OPZ  Otroški pevski zbor 
 DePZ  Deški pevski zbor 
 MlMPS  Mlajša mladinska pevska skupina 
 MlMPZ  Mlajši mladinski pevski zbor 
 PrMPZ  Pripravniki za mladinski pevski zbor 
 PrVP  Pripravniki za večglasno petje 
 MPZ Mladinski pevski zbor 
 PrDPS Pripravnice za dekliško pevsko skupino 
 DeMPZ Dekleta mladinskega pevskega zbora 
 DPZ  Dekliški pevski zbor 
 MlDPS Mlajša dekliška pevska skupina 
 DPS  Dekliška pevska skupina 
 FPS  Fantovska pevska skupina 
 FVS   Fantovska vokalna skupina 
 DVS  Dekliška vokalna skupina 
 DVT  Dekliški vokalni tercet (Ver laetum) 
 DeMPS  Dekliška mladinska pevska skupina 
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Pri nekaterih zborih je po nekaj letih delovanja prišlo do spremembe 

imena, prav tako so vedno znova nastajale nove manjše skupine. S tem se 

je Franc Pohajač želel izogniti večjim starostnim razlikam med pevci v 

posameznih zborih, šlo pa je tudi za večje simpatiziranje znotraj skupine. 

Posledično je bilo delo v manjših skupinah veliko lažje in učinkovitejše. 

OPZ in MPZ sta imela ob začetku delovanja tudi do 60 pevcev, a Franc 

Pohajač o tem pravi: »Nikoli se ni zgodilo, da bi imel vaje celo leto z 

vsemi skupaj.« Vadil je z manjšimi skupinami, večkrat tudi po šest, sedem 

ur dnevno (priloga 2). 

Od prve pevske vaje naprej se je vodila natančna evidenca pevcev. V 

zbornikih, ki so izhajali vsakih 5 let, za vsako leto in vsak posamezen 

sestav najdemo število sodelujočih pevcev, njihova imena in podatke o 

prisotnosti. Iz spodnjih grafičnih prikazov je razvidno nihanje števila 

članov v osrednjih dveh zborih od ustanovitve do 20. obletnice Vesele 

pomladi (Danev in Pohajač 1998). 

V pevskih zborih Vesela pomlad je bil dobrodošel vsak pevec. V arhivu 

najdemo podatke, da so nekateri otroci vaje obiskovali le krajši čas, 

vendar je temu gotovo botrovala nerednost ali pa odločitev posameznega 

otroka oziroma staršev. Franc Pohajač je sprejel vsakogar, ne glede na 

njegove pevske sposobnosti. V pogovoru omeni, kako so k njemu hodili 

starši v skrbeh za svojega otroka, saj so njih zborovodje v otroštvu zaradi 

slabših pevskih sposobnosti odslovili. Pravi, da se to ne sme nikoli zgoditi. 

V odraslih zborih so avdicije razumljive, »če pri otroku narediš ta zid, je 

pa gorje.« V svoji metodi opismenjevanja zato predvideva tudi prilagojene 

dejavnosti za otroke s slabšimi pevskimi sposobnostmi (priloga 2). 
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Graf 1: Število pevcev OPZ v prvih 20 letih. 
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Graf 2: Število pevcev MlMPZ (1981/82 in 1982/83) in MPZ v prvih 20 letih. 
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6.1.1.1 Točkovanje na pevskih vajah 

Pomembno sredstvo za vzgojo aktivnega zborovskega pevca predstavlja 

točkovanje na pevskih vajah, ki se je izvajalo od drugega leta delovanja 

Vesele pomladi dalje. Za otroke je bila to spodbuda, da skupinsko vajo 

vzamejo resno. »Kdor je delal težave, se je moral zavedati, da na račun 

drugega ne bo lahko prišel skozi. Tukaj ni šlo za odsotnosti, če je otrok na 

primer zaspal. Šlo je bolj zato, če je motil. Tega je bilo precej in sem 

včasih komu odbil tudi vse točke. Kot da ga ne bi bilo na vaji« (priloga 2). 

Točkovanje je pomagalo ohranjati določen nivo dela. Ob koncu leta je 

vsak otrok dobil priznanje, na katerem je bilo zapisano, kolikokrat je 

manjkal. Če pevskih vaj ni nadomestil, priznanja ni dobil, vendar pa so se 

otroci do konca leta vedno potrudili nadomestiti zamujeno. 

Nadomeščanje je vedno potekalo individualno z zborovodjo (prav tam). 

Spodnja pravila točkovanja so sestavili člani sveta sodelavcev (Pohajač idr. 

1989, str. 5–6).  

Na začetku vsake pevske vaje ima pevec na razpolago 10 točk, ki jih do 

konca pevske vaje lahko ohrani ali izgubi.  

1. Točke izgubi: 

a) če ne pride na pevsko vajo — 10 TOČK, 

b) če zamudi — 1 TOČKA, 

c) če ne zna besedila pesmi, ki jih pri zboru pojejo — 3 TOČKE, 

d) če ne zna melodije pesmi, ki jih pri zboru pojejo28 — 3 TOČKE, 

e) če se med vajami neprimerno vede (klepeta, nagaja sosedu, ne 

sledi, ne upošteva dirigentovih navodil, žveči …) — 3 TOČKE.  

 
 

28 Gre za poznavanje besedila in melodije v tolikšni meri, kolikor si je otrok lahko 

zapomnil na pevskih vajah. 
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2. NADOMESTNE TOČKE veljajo za tistega, ki ni bil na redni tedenski 

vaji in je zato izgubil 10 točk. Lahko jih dobi nazaj s posebno vajo, ki jo 

opravi v dogovoru s pevovodjo. Opravičena odsotnost je samo v 

slučaju bolezni, ki jo morajo pisno opravičiti starši, vendar se točke 

vseeno odštejejo. 

3. NAGRADNE TOČKE: 

a) Kdor ni izgubil nobene točke, si po vsaki peti vaji pridobi 5 

nagradnih.  

b) Skupina, ki je po vsaki peti vaji izgubila najmanj točk, dobi 10 

nagradnih.  

c) Tisti, ki bo imel največ točk, bo dobil nagrado. Isto velja za 

skupino. Nagrade bodo razdeljene na koncu pevske sezone.  

»Pomni: 

1. Vsako točko, ki jo ohraniš, gre v prid tudi tvoji glasovni skupini.  

2. Po vsaki pevski vaji bo najboljša tista skupina, ki je izgubila najmanj 

točk. Točke določa zborovodja z dvema predstavnikoma glasovne 

skupine.« 

 

Z doslednim evidentiranjem prisotnosti in z zgoraj predstavljenim 

točkovanjem je zborovodja pevce Vesele pomladi spodbudil k resnemu 

delu. Z vidika učnega načrta (Arko idr. 2009b, str. 3) to predstavlja 

pomembno poglavje usposabljanja za skupinsko umetniško poustvarjanje, 

vzbuja aktiven odnos do petja in pripomore k oblikovanju pozitivnega 

odnosa do aktivnega skupinskega muziciranja. Tako si pevci krepijo osebno 

identiteto in se obvarujejo pred škodljivimi oblikami mladostne deviantnosti.  
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6.1.2 Druge dejavnosti v okviru pevskih zborov Vesela pomlad 

Poleg rednih pevskih vaj se je v okviru Vesele pomladi dogajalo še mnogo 

več. V nadaljevanju predstavljam šest dejavnosti, ki so jih leto za letom 

organizirali člani Vesele pomladi. Na tem mestu predstavljam tudi delo 

sveta staršev, kateremu je Franc Pohajač pripisoval velik pomen. Poglavja 

so naslovljena glede na poimenovanje dejavnosti v zbornikih Vesele 

pomladi, ki so izhajali vsakih pet let.  

6.1.2.1 S pesmijo v novo pevsko leto — študijski dnevi 

Od šolskega leta 1981/1982 naprej so se pevci Vesele pomladi vsako leto za 

uvod v novo pevsko leto zbrali na študijskih dnevih. Za otroški pevski 

zbor so se ta srečanja odvijala doma, v Finžgarjevem domu na Opčinah, in 

so ponavadi trajala štiri dni. Večkrat so se jim pridružili tudi PrOPZ. MPZ 

se je vsako leto odpravil kam drugam. Obiskali so mnogo krajev po 

Sloveniji in nekaj v Italiji. Študijskim dnevom MPZ so se ponavadi 

pridružile tudi ostale skupine, ki so izhajale iz tega zbora (DPS, FPS, 

DeMPZ …) (Pohajač 2008). 

Delo na teh srečanjih je potekalo zelo intenzivno. Dopoldne je bilo 

navadno razdeljeno na 3 pevske vaje, ki niso bile daljše od 45 minut. Ker 

so bili poleg zborovodje tam tudi korepetitorji, se je zbor razdelil na 

manjše skupine. Tako so lahko hitreje in učinkoviteje obdelali začrtani 

program. Vsako pesem najprej vsebinsko, šele nato so prešli na branje 

not. Ko je šlo za spoznavanje vsebine pesmi, so bili pevci v skupinah 

razdeljeni mešano, pri učenju večglasja pa so se razdelili po glasovih. 

Popoldne je bilo spet razdeljeno na tri dele. Ponavadi sta bili na urniku 

dve skupinski pevski vaji, med njima pa srečanje z gosti. Le-ti so bili 

strokovnjaki na različnih področjih (dihalna tehnika, solfeggio, dikcija …), 

skladatelji, zborovodje … 
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Slika 30: Prikaz krajev, kjer so pevci preživljali študijske dneve. 

 

Legenda: 

 
Finžgarjev dom, Opčine 

 
Jezersko 
1989 PrMPZ, MPZ. DeMPZ, FPS 

 

Bohinj 
1982 MlMPZ  

Planica nad Framom pri Mariboru 
1990 MPZ, DeMPZ 

 
Strunjan 
1983 MPZ, 2004 MlMPS  

Prato di Resia (Italija) 
1991 MPZ, DPZ 

 
Topolšica 
1984 MPZ  

Medijske toplice, Izlake 
1992 MPZ, DPZ 

 

Rogla 
1985 MPZ  

Zdravilišče dobrna 
1993 MPZ, DPZ 

 

Žabnice – Trbiž 
1985, 1986, 1987 PrMPZ  

Lido di Jesolo, pevski seminar Alpe Adria 
Cantat, 1999 DeMPS 

 
Laško 
1986 MPZ  

Pliskovica  
2005 MlMPS 

 
Bagni di Lusnizza (kanalska dolina) 
1988 PrMPZ in novi člani  

Ljubljana, pevski seminar Europa Cantat 
2007 MlDPS 

 

  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Neža Hribar, diplomsko delo 

81 

 

Na študijskih dnevih je bilo mnogo priložnosti, da so pevci poleg 

intenzivnega razvijanja glasbenih sposobnosti krepili tudi svojo osebno 

identiteto ter iskali svoje mesto v družbi. Česar so bili vajeni že od doma — 

ohranjati slovensko ljudsko pevsko izročilo in s tem narodno identiteto — so 

prenašali na svoje gostitelje. Pozitivni odzivi so pri pevcih še bolj 

spodbudili interes do petja in okrepili samopotrditev ob petju. Povezovanje 

petja z drugimi zunajglasbenimi področji je delovalo kot preventiva pred 

raznovrstnimi škodljivimi oblikami mladostne deviantnosti (Arko idr. 2009b, 

str. 3). 

Franc Pohajač se spominja, da so jih gostitelji vedno lepo sprejeli. Pogosto so se 

jim čudili. Nenavadno za tiste čase je bilo, da so mladi del počitnic prostovoljno 

žrtvovali za petje. Presenetilo pa jih je tudi to, da kot zamejski Slovenci tako 

dobro govorijo slovensko (priloga 2). 

Zborovodja Vesele pomladi močno poudarja vzgojni vidik študijskih dni. »Pri 

obrokih se nam ni nikamor mudilo,« pravi. Vedno so jih skupaj začeli in prav tako 

skupaj končali. Jutranje vstajanje je vedno potekalo v popolni tišini. Tudi vse 

ostalo se je dogajalo v miru: odhod na jutranjo telovadbo, obedi, počitek po kosilu 

… Franc Pohajač se spominja študijskih dni v Topolšici in s spodnjimi besedami 

povzame namen teh potovanj.  

»Bilo nas je nekaj čez 60 in zavzeli smo cel hotel. Čudili so se (gostitelji op. a.), 

kako je mogoče, da se znajo ti mladi tako vesti. Imeli so izkušnje z mladimi, ki so 

jim še v stranišču vse razbili. Ne vem, kaj vse so počenjali. Mi pa smo hodili okrog 

prav zaradi tega, da se ti mladi naučijo živeti v enem okolju od jutra do večera 

tako, kot se spodobi (prav tam).« 
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6.1.2.2 S pesmijo po svetu — gostovanja 

Na gostovanja »nismo hodili kar nekam. Šli smo k našim ljudem, k 

Slovencem,« pravi Franc Pohajač (priloga 2). Pevcem je želel pokazati, da 

Slovenci ne živimo samo na tem področju. Namen gostovanj je bil, da 

otroci spoznajo in doživijo tudi življenje med Slovenci, bivajočimi v drugih 

državah Evrope oziroma sveta.  

Organizacijo gostovanj so običajno prevzeli gostitelji, zato so pevci in ostali 

člani Vesele pomladi bivali pri slovenskih družinah. Kaj drugega bi bilo 

skoraj nemogoče, saj je celotno finančno breme padlo na starše (prav tam). 

Gostovanj se je udeleževal predvsem MPZ in kasneje še skupine, ki so 

izhajale iz tega zbora (DPS, FPS, MeMPZ, DVT Ver Laetum). Spremljali so 

jih tudi člani ansambla Zvezde, nekajkrat pa tudi harmonikar Denis 

Novato (Danev in Pohajač 2004). Za rojake so vselej pripravili pevski in 

razvedrilni program. Po koncertu, ki je običajno potekal v zaprtih 

prostorih, se je dogajanje preselilo ven in se nadaljevalo z druženjem in 

plesom. Včasih so pevci pripravili poseben aranžma, s katerim so se z odra 

preselili med ljudi. Ob igranju ansambla Zvezde so sami začeli s plesom, 

kmalu pa so se jim pridružili tudi gostitelji. Za družabni del prireditve so se 

naučili tudi nekatere pesmi, ki so jih peli ob spremljavi ansambla 

(Avsenikove, Slakove, slovenske ljudske).  

Gostovanja so v pevcih Vesele pomladi vzbujala narodno zavest. O tem v 

spodnjem odstavku razmišlja njihov zborovodja. 

 »Za naše rojake je bilo to nekaj, česar niso znali izraziti z besedami. […] Tudi 

otroci so uživali. […] Vse to nam je pomagalo, da smo se zavedali in začeli ceniti 

kraj, kjer živimo. To moraš doživljati, si privzgojiti in potem imaš možnost, da to 

tudi daš.« 
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Legenda: 

 
Rim, Italija 
1983 MPZ  

Stochkolm - Södertälje, 
Švedska 
1987 MPZ, DPS  

Praga, Češka 
1990 MPZ, DeMPZ,  
DPS in FPS 

 
Pariz, Francija 
1984 MPZ  

Göteborg 
 

Kroměříž 

 
Berlin, Nemčija 
1985 MPZ, DPS  

Malmö 
 

Stuttgart, Nemčija 
1993 MPZ, DPZ, FPS 

 
Zürich, Švica 
1986 MPZ, DPS  

St. Catharines, Kanada 
1988 MPZ, PrDPS, DPS, FPS  

Bedford, Združeno 
kraljestvo 
1994 MPZ, MeMPZ 

 Solothurn 
 

Hamilton 
 

Rochdale 

 
Schaan, 
Liechtenstein  

Toronto 
 

Dubna, Rusija 
1995 MPZ 

  
 

Milano, Italija 
1989 DPS, FPS  

Dunaj, Avstrija 
1997 MPZ in DVT Ver 
laetum 

Slika 31: Prikaz krajev, kamor so pevci hodili na gostovanja (manjka Kanada). 
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6.1.2.3 S pesmijo na revijah, festivalih in tekmovanjih 

Zbori Vesele pomladi so se redno udeleževali različnih revij, festivalov in 

tudi tekmovanj. OPZ je redno nastopal na revijah Pesem mladih (Trst), 

Mala cecilijanka (Gorica) in srečanju otroških folklornih skupin 

Zaplešimo, zapojmo (Opčine). Med redno obiskovanimi prireditvami 

najdemo tudi revijo najboljših OPZ in MPZ Slovenije v Zagorju ob Savi, 

revijo najboljših OPZ in MPZ Primorske Naša pomlad v Kopru, revijo 

pevskih zborov Primorska poje, državno tekmovanje zborov v Vittoriu 

Venetu, mednarodno tekmovanje pevskih zborov v Rivi del Garda in 

mednarodni pevski festival v Clusoneju pri Bergamu. 

Obiskovanje zborovskih srečanj je dalo pevcem in predvsem Francu 

Pohajaču mnogo novih poznanstev in zanimivih izkušenj. Njegovo 

prizadevanje za ohranjanje slovenstva in slovenske narodne pesmi se je 

potrdilo z izkušnjo, ki jo opisuje v spodnjem odstavku.  

»Nikoli ne bom pozabil tekmovanja v Rivi del Garda. Zelo dobro nam je 

šlo. Eden izmed članov komisije mi je potem rekel: ‚Veste, vi bi lahko 

dobili prvo nagrado, če bi peli vaše, ljudske pesmi, prirejene v umetno. 

Zakaj ste se odločili za tuje pesmi, za katere se vidi, da vam ne ležijo? Z 

njimi se ne morete izraziti.‛ 

Pri naših zborih imam včasih občutek … čim manj našega. Pokazati moramo, 

kako smo mi evropski, svetovni. Škoda. Mislim, da smo mi narod, ki nam je dan 

dar, da s pesmijo pokažemo, da smo. Pa ni važno, koliko nas je.« (priloga 2) 
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Tabela 3: Seznam odmevnejših nastopov pevskih zborov Vesele pomladi na pevskih 

revijah, festivalih in tekmovanjih.  

 

 

LETO SKUPINA KRAJ TEKMOVANJA NAGRADE 

1986 DPS 
Vittorio Veneto 

(državno tekmovanje) 
3. mesto (ljudske pesmi) 

1987 DPS Vittorio Veneto 3. mesto (ljudske pesmi) 

1988 DPS Vittorio Veneto 1. mesto (ljudske pesmi) 

1989 

DPS 

Benetke 

(koncert zmagovalcev iz 
Vittoria Veneta 1988) 

 

DPS Vittorio Veneto 3. mesto (»polifonia sacra e profana«) 

DPS 
Arezzo 

(mednarodno tekmovanje) 
 

1990 

DPS Riva del Garda srebrna plaketa (umetne pesmi) 

MPZ Zagorje ob Savi 
priporočilo za nastop na 
mednarodnem tekmovanju MPZ v 
Celju 

DPZ Vittorio Veneto 5. mesto (ljudske pesmi) 

DPS Vittorio Veneto 10. mesto (»polifonia sacra e profana«) 

1992 DPZ Zagorje ob Savi 
priporočilo za nastop na 
mednarodnem tekmovanju MPZ v 
Celju 

1994 MPZ Vittorio Veneto 3. mesto (»Cori di bambini«) 

1995 

MPZ 
Rim 

(festival Orlando di Lasso) 

srebrno odličje in nagrada za najboljšo 
izvedbo ljudske pesmi v svoji 
kategoriji 

MPZ 
Dubna, Rusija (mednarodni 
zborovski festival) 

 

1996 MPZ 
Riva del Garda (mednarodno 
tekmovanje) 

bronasto odličje (ljudske pesmi) 

2000 
DeMPS Riva del Garda srebrno odličje (ljudske pesmi) 

DeMPS Linz (zborovska olimpiada) srebrno odličje (ljudske pesmi) 

2001 DeMPS 
Gradež 

(festival Musica Mundi) 
srebrno priznanje (mladinski zbori) 
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6.1.2.5 S pesmijo pred mikrofoni 

Zbori Vesele pomladi so ob različnih priložnostih ustvarili tudi nekaj 

studijskih posnetkov za Radio Trst in Radio Koper. Leta 1987 so izdali 

svojo kaseto slovenskih ljudskih pesmi s spremljavo inštrumentalne 

skupine. Šlo je predvsem za to, da so slovenskim gostiteljem na svojih 

potovanjih lahko dali »nekaj svojega«. Kasneje, v letu 2001, so pevke 

DMPS in DVT Ver Laetum posnele še eno zgoščenko slovenskih 

narodnih pesmi z naslovom Zelena lipica (Pohajač 2008; priloga 1). 

6.1.2.5 S pesmijo med nami 

Vesela pomlad je gostovala v mnogih evropskih mestih, gostoljubje pa so 

izkazovali tudi sami. Redno so se srečevali in izmenjevali svoje nastope z 

različnimi slovenskimi zbori iz Ajdovščine, Št. Primoža in Škocjana na 

Koroškem, Postojne, Kanala, Trsta, Ljubljane, iz Trebnjega … Na 

nekajdnevna gostovanja pa so sprejeli tudi nekatere zbore s Češke (Praga, 

Kroměřiž), Italije (Clusone), Belorusije (Minsk), Rusije (Dubna) … 

Nekaterim so obisk tudi vrnili.  

Vsa takšna srečanja so bila za mlade priložnost, da so se povezovali z 

vrstniki iz drugih slovenskih in evropskih krajev. Tako so si oblikovali 

odnos do glasbenih izročil drugih narodov in kultur ter do njih razvijali 

občutljivost, kritičnost in strpnost (Arko idr. 2009b, str. 3). 

Podobno kot na gostovanjih pri Slovencih po Evropi se je dogajanje po 

koncertu v dvorani preselilo na dvorišče in se naprej odvijalo v veselem 

druženju ob petju in igranju ansambla. Gostje iz tujine so vedno spali pri 

družinah, »nad toplim sprejemom pa so ponavadi ostali brez besed« 

(priloga 2). 
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6.1.2.6 Praznik mladih pevcev 

Vsako pevsko leto so pevci Vesele pomladi zaključili s sklepnim 

koncertom. Ob tej priložnosti je vsak izmed otrok dobil priznanje (glej 

poglavje 6.1.1.1 TOČKOVANJE NA PEVSKIH VAJAH). Pomemben vzgojni cilj 

Vesele pomladi je bil otrokom pokazati, »kaj to pomeni biti sproščeno 

skupaj s pesmijo in glasbo,« ali z besedami današnjega učnega načrta: 

vzgoja za zdravo zvočno okolje (priloga 2; Arko idr. 2009, str. 3). Zato so se 

zaključni koncerti sčasoma razvili v PRAZNIK MLADIH PEVCEV in kasneje v 

prireditev POJ, PLEŠI IN IGRAJ IN ŠE KAJ … V VESELJE SEBI IN DRUGIM. Te 

prireditve so bile priložnost za povezovanje petja z drugimi glasbenimi, 

splošno umetniškimi in tudi zunajglasbenimi področji (Arko idr. 2009b, str. 

3). Sodelovali so zbori Vesele pomladi, domači in gostujoči narodno-

zabavni ansambli, čarodeji, iluzionisti, skupina mažoretk, folklorne 

skupine, gostujoči zbori … Prvi dve leti je bila prireditev enodnevna, v 

tretjem letu pa so na predvečer praznika uvedli še koncert gostujočega 

zbora. Prireditve so bile od takrat naprej eno- ali dvodnevne. Zvrstilo se je 

mnogo različnih pevskih zborov, ansamblov in drugih gostov, leta 1997 je 

prireditev vključevala celo delavnice za otroke (Danev in Pohajač 2004). 

6.1.2.7 Svet sodelavcev 

Franc Pohajač se je zavedal, da vsega dela ne bo mogel opraviti sam, zato 

je k sodelovanju povabil starše svojih pevcev. V novembru 1979 je aktivno 

začel delovati »ožji odbor staršev«, ki se je kasneje preimenoval v »svet 

sodelavcev«, s katerim so občasno sodelovali tudi zunanji sodelavci. 

Razdelili so si naslednje funkcije: predsednik, podpredsednik, tajnik, 

blagajnik, zapisnikar, arhivar in svetovalci, ki so prevzeli odgovornost za 

posamezne pevske skupine, organizacijsko vodstvo, skrb za imovino, 

obleke pevcev, fotografijo in fotografski arhiv, video, scenografijo, 

obveščanje v medijih in preko letakov, urejanje prostorov, pogostitve, 
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družabne in razvedrilne dejavnosti ter zbiranje odpadnega materiala 

(Pohajač 2008). 

V letu 1981 so izoblikovali in potrdili okvirni pravilnik za delovanje ožjega 

odbora sodelavcev. Naloga ožjega odbora je v njem opredeljena tako: 

»Ožji odbor staršev naj zastavi vse svoje moči, da bodo otroci s pomočjo 

zborovskega petja postali čim bolj strnjena skupina, vzljubili vse zvrsti 

slovenske pesmi ter z disciplino in resnim delom postali zbor resnega 

petja« (Pohajač 1983, str. 11). V nadaljevanju pravilnika pod posameznimi 

funkcijami najdemo naloge, ki odražajo poznejši uspeh pevskih zborov 

Vesele pomladi. Pospeševanje zanimanja za petje pri starših pevcev, 

sledenje tedenskim vajam pevskega zbora, beleženje poteka vaj, opažanj 

in pripomb, opozarjanje na nedoslednosti delovanja pri pevovodji, ožjem 

odboru ali pevskih zborih, pospeševanje resnosti in zavzetosti pri petju 

med otroki in spodbujanje zanimanja pri njihovih starših, opozarjanje na 

pomanjkljivosti med člani zbora.  

Pravilnik pa določa tudi naslednje: »Nosilci posameznih služb v ožjem 

odboru naj skupaj s pevovodjo stremijo po res enotnem delovanju ter 

samokritično, zavzeto in odgovorno podprejo vse, kar gre v prid 

tovrstnega delovanja med našimi otroki in mladino!« (Pohajač 1983, str. 

12). 

Z ustanovitvijo Slovenskega otroškega in mladinskega pevskega društva 

(SOMPD) Vesela pomlad leta 1996 se je svet sodelavcev uradno 

preimenoval v »upravni odbor«, vendar ta še vedno najraje uporablja 

naziv »svet sodelavcev« (Pohajač 2008). 
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6.2 Uvajanje novih pevcev in delo z otroškim pevskim zborom 

V drugem sklopu empiričnega dela predstavljam konkretne dejavnosti, ki 

jih je Franc Pohajač s svojimi pevci izvajal pri pevskih vajah. Kategorije, 

nastale na podlagi kodiranega intervjuja z ustanoviteljem Vesele pomladi, 

so: 

− umiritev,  

− enakomeren utrip,  

− spoznavanje notnega zapisa,  

− kakšnost not,  

− kolikost not,  

− kakovost not,  

− ustvarjanje,  

− intonacija,  

− pevska tehnika,  

− učenje pesmi in 

− repertoar.  

Med pevce Vesele pomladi so se vključevali otroci od 5. leta dalje. Preden 

so vstopili v otroški zbor, so eno leto obiskovali srečanja za pripravnike, 

kjer so začeli razvijati sposobnosti zborovskega pevca in se naučili osnov 

branja notnega zapisa.  

Veseli pomladi so že v prvem letu delovanja dali ime otroci sami. Skupaj z 

njim se redno pojavlja logotip in pogosto tudi pesem, ki so si jo izmislili 

ob imenovanju zbora. Vse to so prepoznavni znaki pevskega društva. 

Zborovodja predstavitvi teh znakov novim pevcem ob začetku pevskega 

leta posveti precej časa, saj želi, da otroci Veselo pomlad vzamejo za svojo. 

Ime pevskega zbora je namreč pomemben dejavnik družbene identifikacije, 

ki mnogo pripomore k samopotrditvi in krepi osebno identiteto (Arko idr. 

2009b, str. 3). 
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Slika 33: Prepoznavni znaki Vesele pomladi.  

Slika 32: Prva pevsko-vzgojna lista (v nadaljevanju PVL), s katerima se otroci 

srečajo na uvodnih pevskih vajah. Levo: Risba upodablja veselje, ki ga ljudje 

občutimo ob petju in nas vedno znova spodbudi, da vsak po svoji poti 

prihajamo na pevske vaje. Desno: Kot so se naključne poti s prve slike povezale 

v notno črtovje na drugi sliki, tako se v skupni cilj povežejo tudi poti pevcev, ki 

redno prihajajo na pevske vaje. 
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6.2.1 Umiritev 

Mir ima v glasbi izredno velik pomen. Učenec, ki se ni sposoben umiriti, 

bo težko oblikoval pozitiven odnos do aktivnega muziciranja, poslušanja in 

doživljanja glasbe. Umirjenost bo otroku omogočila kakovosten 

osebnostni razvoj, saj mu bo v pomoč pri izbiri zdravega zvočnega okolja 

in ga bo, kot pravi učni načrt, varovala pred škodljivimi oblikami mladostne 

deviantnosti (Arko idr. 2009b). 

Umiritvi in poslušanju daje velik pomen tudi Franc Pohajač. To potrjujejo 

njegove besede: 

 

»Takoj, ko je mogoče, petje navežem na tišino, mir. Pesmi ne moremo 

vzljubiti, če nismo vajeni tišine. Ena izmed bistvenih nalog zborovodje je 

otrokom privzgojiti občutek, da se pesem začne tukaj (s prstom pokaže na 

uho, op. a.)« (Priloga 2). 

 

Umiritev omogoča poslušanje in slišanje, ki znotraj učenčevega mišljenja 

dvigujeta raven, kakovost in urejenost čustvovanja. To sta tudi temeljna 

prevodnika učenja jezika in drugih védenj, ki tvorijo kulturo (Arko idr. 2009b, 

str. 3).  

Poslušanje in mir se kot rdeča nit pojavljata pri vseh dejavnostih Vesele 

pomladi. Franc Pohajač zborovodjem svetuje, kako naj pristopajo k 

učencem, da bo mir lahko postal sestavni del vsake pevske vaje.  

 

»Pevska vaja naj se ne začne v sobi, kjer bo potekala. Priporočam, da 

učitelj otroke počaka zunaj. Lahko že na dvorišču, lahko pa pred vrati 

sobe. Pomembno je, da se otroci ob vstopu v sobo zavedajo, da prihajajo v 

prostor, ki ni enak ostalim prostorom. V tem prostoru se učimo lepega 

petja, zato se pred vstopom umirimo« (prav tam). 
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Slika 34: Franc Pohajač v pevski sobi s plakatom deklice,  

ki pevce opozarja na umiritev. 

 

V učilnici ima Franc Pohajač vedno obešen plakat z deklico, ki s kazalcem 

na ustnicah opozarja na mir. Otroci ponavadi na vprašanje, kaj ta slika 

pomeni, prvič odgovorijo: »Tiho moramo biti.« Zborovodja jih popravi: 

»To (pokaže na usta, op. a.) zapreš in to (ušesa, op. a.) odpreš. Čim bolj 

bodo ušesa odprta, tem lepše stvari boš slišal« (prav tam). 

Ko kasneje otroci pridejo na pevsko vajo, točno vedo, kaj plakat pomeni. 

Ne glede na to kaj bodo delali, bodo to delali v miru. Tudi, če bodo samo 

risali ali pisali.  

6.2.2 Enakomeren utrip 

Z umiritvijo otroci dobijo priložnost, da prisluhnejo enakomernosti 

svojega srčnega utripa. Občutek za enakomeren utrip je pogoj za 

skupinsko umetniško poustvarjanje in zato nepogrešljiva glasbena 

sposobnost zborovskega pevca (Arko idr. 2009b, str. 3). 
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»Ljudje smo bitja časa. Zato že v začetku izhajam iz srčnega utripa. Ne 

govorim o udarcu, govorim o utripu, saj so na utripe vezani vsi naši 

govorni oz. pevski organi, prav tako pa tudi glasba« (priloga 2). 

 

Urjenje občutka za enakomeren utrip je ena izmed prvih sposobnosti, ki 

jih pevci Vesele pomladi začnejo razvijati. Otroci najprej poiščejo svoj 

srčni utrip in mu prisluhnejo. Frekvenco utripa zborovodja približno 

uskladi z metronomom, nato pa poskusijo z enakomernim ploskanjem. 

Ta prehod je za otroke zahteven, zato ne morejo dolgo vztrajati v 

enakomernosti. Potrebna je redna vaja, stalno preverjanje ob metronomu 

in pozorno poslušanje. Dokler enakomernega utripa ne usvojijo, otroci 

na vsaki pevski vaji najprej v tišini prisluhnejo metronomu. Ko ga 

zborovodja ugasne, po nekaj trenutkih tišine začnejo z enakomernim 

ploskanjem. Pri ploskanju moramo biti pozorni na gibčnost in 

sproščenost rok. Če roki otrpneta, je ploskanje premočno. »Pri ploskanju 

ne gre za moč in glasnost, ampak za sproščenost in lahnost, ki vzbuja in 

vpliva na gibčnost celega telesa« (Pohajač 1997). 

6.2.3 Spoznavanje notnega zapisa 

Že na predstavitvenih PVL se otroci srečajo s podobo notnega črtovja, ki 

predstavlja njihov skupni cilj. V letu pripravništva za OPZ bodo preko 

pesmi spoznavali glasbenoteoretične zakonitosti, glasbeni besednjak, pojme 

in glasbena pravila (Arko idr. 2009b, str. 3). 

Franc Pohajač sprva ni bil glasbeno pismen, zato je redno prebiral 

literaturo in obiskoval seminarje za zborovodje. Njegova metoda je kot 

rezultat nenehnega izobraževanja skupek več že obstoječih načinov, 

vsebuje pa tudi mnogo edinstvenega. V spodnjih poglavjih bom 

predstavila nekaj bistvenih poudarkov te metode.  
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6.2.3.1 Kakšnost not 

Kakšnost not je pri Veseli pomladi prva stopnja spoznavanja notnega 

zapisa. Preko posebnih PVL otroci ugotavljajo, kako note izgledajo, 

kakšne so.  

Tu je poudarek na domišljijski plati notnih simbolov. Franc Pohajač jih 

opiše in jim pripiše značaj: 

− ČETRINKE so vesele note z zaprto glavico in vratom;  

− OSMINKE so živahne note z zaprto glavico, vratom in zastavico;  

− POLOVINKE so resne note z odprto glavico in vratom;  

− ŠESTNAJSTINKE so hitre note z zaprto glavico, vratom in dvema 

zastavicama; 

− CELINKE so počasne note z odprto glavico.  

 

 
 

Pevci obravnavane note najprej opazujejo na velikem plakatu, obešenem 

pred njimi. Nato dobijo PVL z velikimi notami. Te otroci najprej 

prevlečejo s kazalcem (grafomotorika), nato jih poljubno pobarvajo in 

okrasijo.   

Slika 35: Levo: PVL, ki povzema kakšnost obravnavanih not. Desno: Primer PVL za obravnavo 

posamezne notne vrednosti. 
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V literaturi pogosto srečamo note predstavljene kot glavice. Franc 

Pohajač tako komentira knjigo Čudoviti svet not (Ferrari in Lèone 1988): 

 

»… zelo zanimiva, vendar po mojem mnenju preveč pravljična. Sam sem 

se izogibal tako velikim prilagoditvam realnosti. Otroci so v primerjavi z 

nami precej občutljivejši na slikovne podobe. Vsaka slika jim pove veliko 

več kot nam odraslim. Zato je prav, da otroka že takoj soočimo z realno 

podobo« (priloga 2). 

 

Vseeno je otroški domišljiji pustil prosto pot, saj jim je dal možnost, da si 

note predstavljajo, kot želijo, in jih takšne tudi narišejo. Dejavnost 

pospremi z besedami: »Note so v resnici črne zato, ker se črna barva na 

listu najbolje vidi, sicer pa jih mi lahko pobarvamo kakorkoli želimo.« Ko 

bo otrok dobro spoznal note in njihov izgled, »se bo počasi začel 

spraševati, kje te note stojijo in kako naj zapoje tisto, kar vidi« (prav tam). 

H kakšnosti not spadajo tudi grafomotorične vaje. Da ne bi otroci 

zapisovali not nepremišljeno in vsak po svoje, jim zborovodja pokaže 

zaporedje potez, s katerimi noto narišejo. Zapis not potem redno vadijo 

na PVL, ki jih dobivajo čez leto.  

 

 

Slika 36: Primer PVL z grafomotoričnimi vajami za zapis četrtinke.  
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6.2.3.2 Kolikost not 

 

 

Kolikost not nam pove, koliko utripov traja določena nota. Osnovne 

notne vrednosti pri Veseli pomladi obravnavajo s pomočjo ploskanja v 

enakomernem ritmu srca. Četrtinka pomeni en plosk, na osnovi tega pa 

otroci spoznavajo še vse ostale notne vrednosti. Tempo se pri vajah za 

kolikost not običajno giblje okoli 72 udarcev na minuto. Ko otroci 

spoznajo vse notne vrednosti, dobijo PVL, na katerem je zapisana 

recitacija, ki povzame obravnavano snov.  

 

 
 

Slika 37: Primeri PVL za obravnavo kolikosti not.  

Srce pevca spominja, da en udarec izhaja iz utripa srca. 

Slika 38: PVL z recitacijo za ponovitev obravnavanih notnih vrednosti. 
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Pri vajah, ki so vezane na pesmi, tempo variira. Če je večina not v pesmi 

četrtink, zborovodja vzame nekoliko hitrejši tempo, pri osminkah pa 

počasnejšega. Pri obravnavi kolikosti not otroci že takoj pridejo v stik s 

pavzo, ki jih navaja na pozornost, poslušanje in tišino.  

 

 

Slika 39: Primer PVL za utrjevanje četrtink v povezavi z besedilom. 

 

Kolikost not se v vokalni glasbi tesno povezuje z besedilom, zato Franc 

Pohajač že na samem začetku izkoristi priložnost in pozornost otrok 

usmeri na to področje: 

 

»Če je v pesmici veliko osmink, pravim, da je dokaj vesela. Če preberemo 

besedilo, je v njem marsikaj veselega. Kjer opazimo celinko, pravim: 

‘Skladatelj si je na tem mestu zamislil celinko, kar pomeni, da je to mesto 

pomembno. Celinka želi, da zapojemo nekaj pomembnega’« (priloga 2). 
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Slika 41: Primer vaje za utrjevanje kakšnosti in kolikosti not. Otroci narisane note 

izrežejo in jih prilepijo nad besedilo. Ob dlaneh, ki nakazujejo plosk, lahko tudi narišejo 

srce. To jih vedno spominja, od kod enakomeren utrip pesmi. 

 

 

 

 

  

Slika 40: Primer ponazoritve notnih vrednosti z dlanjo (ne upoštevajoč palec). 

Vsak prst predstavlja četrtinko. Če združimo po dva in dva prsta skupaj, 

dobimo dve polovinki, celotna dlan pa prikaže celinko. 
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6.2.3.3 Kakovost 

Kakšnost vsaki noti dodeli svoje ime: četrtinka, osminka, celinka … 

Kakovost pa notam doda še drugo ime, ki je pomembnejše od prvega. »To 

je tisto ime, ki poje,« pravi Franc Pohajač (priloga 2). Vsaka nota ima 

torej, tako kot mi, dve imeni (priimek in ime: osminka SO, četrtinka DO 

…). Takšne note zborovodja poimenuje »note pevke«, njihovih imen pa z 

otroki nikoli ne recitirajo, temveč jih vedno pojejo. Ponazorijo jih tudi s 

fonomimiko.  

 

 
Slika 42: PVL, na katerih je prikazana fonomimika. Levo in sredina: za vsako lestvično 

stopnjo posebej. Desno: Povzetek celotne lestvice. 

 

Durova lestvica, ki jo Franc Pohajač imenuje »osnovna zvočna celica«, 

predstavlja osnovo za učenje solmizacije. Otroci jo postopoma 

spoznavajo preko skrbno izbranih pesmi.  

 

»Zborovodja ne sme izbirati pesmi samo po kriteriju všečnosti, temveč 

mora upoštevati tudi sposobnosti otrok. Če ne bomo prehitevali in se 

bomo držali tistega, kar otrok zmore, bo ta lahko zelo hitro napredoval« 

(priloga 2).  
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. 

Franc Pohajač svetuje, naj bo vsaka vaja »kreativno izzivalna«. Tako 

različne vokalne vaje za utrjevanje solmizacije, ki bi bile lahko zelo 

suhoparne, popestri z dodanim besedilom (Pohajač 1997). 

Petje durove lestvice: 

 

 

 

 
Slika 44: PVL za obravnavo notnega črtovja in violinskega ključa. 

  

DO RE MI FA SO LA TI DO 
Moj pes po- zna le ti- ste- ga, 
DO TI LA SO FA MI RE DO 
ki ži- va- li res rad i- ma. 

Slika 43: Primer PVL za učenje lestvičnih stopenj. Pikčasto začrtane note 

otroci sami še enkrat prevlečejo in s tem urijo grafomotorične spretnosti. 
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6.2.3.4 Ustvarjanje 

Na pevskih vajah otroci oblikujejo tudi svoje pesmi. Na temo, ki jo določi 

zborovodja, vsak od otrok predlaga svoje kratko besedilo. Z glasovanjem 

skupina izbere najboljšega, ki mu potem vsak od otrok poskuša oblikovati 

melodijo. Spet izberejo najboljšo in jo uporabijo kot vokalno vajo. Najprej 

jo pojejo solmizacijsko, nato pa z besedilom (Pohajač 1997). Zborovodja te 

pesmi zapiše in zapis otrokom pokaže na eni izmed naslednjih vaj. To jim 

veliko pomeni, saj lahko vidijo, kako so njihove pesmi videti, iz kakšnih 

not so sestavljene in kje v notnem črtovju te note stojijo.  

 

 

Slika 45: Primer pesmi, katere avtor je eden izmed pripravnikov za OPZ.  

 

Ko se nabere dovolj pesmi, za starše pripravijo nastop. Na pevskih vajah 

jih Franc Pohajač usmerja, da sami razmišljajo o tem, kako bodo pesmi 

interpretirali.  

6.2.4 Intonacija 

Osnovni pripomoček na pevskih vajah Vesele pomladi so glasbene vilice. 

Pri PrOPZ in OPZ pesmi intonira zborovodja, ob prehodu iz OPZ v MPZ 

pa vsak od pevcev dobi darilo — svoje glasbene vilice. Starejši pevci se 

torej intonirajo sami.  

Z vajami za intonacijo se redno na vsaki pevski vaji srečujejo že 

pripravniki za OPZ. Zborovodja glasbene vilice približa k ušesu vsakega 

otroka. Ta v miru posluša njihov zven in poskuša ton ohraniti v spominu. 
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Za kakovostno in aktivno poslušanje »viličnega glasu« je pomembno, da 

se otroci umirijo. Franc Pohajač opozarja, da z glasbenimi vilicami ne 

smemo tolči po mizi. Kadar intoniramo, vedno udarimo ob dlan (priloga 

2). S tem ohranimo mir in stopnjujemo pozornost.  

V nadaljevanju otroci poskušajo ta ton zapeti. Zborovodja jim da 

navodilo: »Danes se boste čudili petju teh glasbenih vilic. Želim, da mi to 

petje približate s petjem na U — poljubček.« Pravi, da je petje poljubček 

(glas U op. a.) in smeh (glas I op. a.) (prav tam). Spet gre do vsakega pevca 

in glasbene vilice v miru približa njegovemu ušesu. Ta spet prisluhne 

viličnemu glasu in ga poskuša zapeti. Nekateri otroci s tem nimajo težav, 

za druge je pot do uspeha daljša. »Če otrok zapoje po svoje, moramo 

paziti, kako se na to odzovemo,« pravi Franc Pohajač (prav tam). Nikakor 

ne smemo dajati vtisa, da je otrok nekaj naredil narobe. Če viličnega glasu 

ne ujame, moramo poiskati njegov »naravni glas«. Tega poskušamo 

izpeljati iz njegovega govora. Otrok naj nekaj pove. Na primer: »Dobro 

jutro«. To naj nekajkrat ponovi in besede vsakič poskuša povedati bolj 

zveneče, jih približati petju. Višini njegovega govora in petja bosta 

približno enaki. Ko nam uspe dobiti njegovo naravno intonacijo, lahko 

spodbudimo druge pevce, da tokrat vsak posebej posnema njegov glas. Ta 

ton lahko potem vzamemo za izhodišče pri petju naslednje pesmi. Po 

izkušnjah Franca Pohajača se petja viličnega glasu lahko v enem letu 

priuči vsak otrok (prav tam). 

Pri takšnih ali sorodnih vajah, kjer je delo izrazito individualno, je nujno, 

da so pevci mirni in se med seboj poslušajo. Za boljšo koncentracijo lahko 

izvedemo tudi naslednjo vajo. Vsi otroci poslušajo vilični ton. Prvi od njih 

ta ton posnema, drugega pa vprašamo, ali je zapel točno. Nato vilični glas 

posnema drugi otrok, presoja pa ga tretji. Z vajo nadaljujemo do 

zadnjega. Če kateremu izmed pevcev ne uspe ujeti danega tona, spet 

lahko prosimo ostale, naj posnemajo njegovo naravno intonacijo.  
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Tako intenzivno razvijanje glasovnih in glasbenih sposobnosti ob pravilnem 

pristopu zborovodje pevcem krepi osebno identiteto. Pohajačev način dela 

zagotavlja tudi pozitivno družbeno identifikacijo in samopotrditev ob petju. 

Ker so v delo vedno aktivno vključeni vsi pevci, se hkrati učijo tudi 

kritične presoje in vrednotenja petja ter se usposabljajo za skupinsko 

umetniško poustvarjanje (Arko idr. 2009b, str. 3). 

6.2.5 Pevska tehnika 

Franc Pohajač na prvi pevski vaji z vsemi pevci hkrati opravi nekakšno 

avdicijo. Tako ugotavlja, kako pevci dihajo, kako imajo postavljen glas, 

kakšna je njihova izgovorjava … Sproti si zapisuje posebnosti, ki jih opazi 

pri posameznih otrocih.  

Razvijanje glasovnih sposobnosti otroka (Arko idr. 2009b, str. 3) je eno 

izmed pomembnejših poglavij zborovodstva. Spodaj opisujem nekaj 

primerov vaj, ki jih Franc Pohajač uporablja med najmlajšimi. Zanje je 

značilno, da so tesno povezane s svetom živali, ki je otrokom zelo blizu.  

Prve vaje s področja pevske tehnike se kot običajno tudi pri Veseli 

pomladi navezujejo na otrokovo dihanje. Na vrsto pridejo že pri eni 

izmed prvih pevskih vaj, ko pevci spoznavajo znak Vesele pomladi — 

rožo. Zborovodja pogovor o rožah naveže na duhanje: »Pevec se mora 

naučiti tudi duhati oz. dihati skozi nos« (priloga 2). 

Na plakatu, ki sicer v učilnici otroke opozarja na poslušanje in tišino, se 

deklica s kazalcem dotika ustnic in tudi nosa. Zborovodja ob tem plakatu 

pogovor naveže na dihanje. V vaji za enakomeren izdih si otroci 

predstavljajo, da jih deklica želi umiriti: »Sssssssss«. Na nekem drugem 

plakatu je naslikan deček, ki roko drži na svojem trebuščku. Z roko na 

trebuhu otroci lahko sami preverjajo kvaliteto svojega dihanja. Takšne 

vaje jih spodbudijo, »da odkrivajo sami sebe, svoj dih in svoje telo« 

(priloga 2). 
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Franc Pohajač ponazorila za pravilno pevsko tehniko poišče pri živalih. 

Pri psu z otroki opazujejo dve vrsti dihanja: vohljanje in hitro dihanje, ko 

je pes zadihan. Psičkovo »vohljanje« otroke spomni na občutek pri 

duhanju dišečih stvari. »Ko duhamo, dihamo z globokim vdihom in 

imamo občutek velike širine v opasju in oprsju« (Pohajač 1997). Zadihan 

psiček kaže jezik. Pri petju sicer ne kažemo jezika, moramo pa ohranjati 

občutek, da njegova konica postavljena naprej na spodnjih zobeh. 

Obenem je pasje dihanje povezano »s hitrim dihanjem in izjemnim 

gibanjem trebušnih mišic« (prav tam).. Pri mačjem mijavkanju pride do 

izraza izgovorjava. Glas M je najbližji samoglasnikom. Postavljen je na 

ustnicah, ki morajo biti sproščene, če želimo, da zazveni. Poleg tega 

moramo ob mijavkanju preiti od vokala I (nasmeh) na vokal U (poljubček) 

(priloga 2). Ta prehod je odlična vaja »ustnično-ustnih gibov, ki so za 

besedo objem, ne pa stisk. Vokale z ustnicami objemamo, ne ožemamo 

(stiskamo).« To pomeni, da morajo biti ustnice sproščene (Pohajač 1997). 

Oglašanje psa in mačke Franc Pohajač vpleta tudi v vaje za agogiko. Pasje 

lajanje v vaje za staccato petje, mačje mijavkanje pa v vaje za legato 

(Pohajač 1997). 

Kot »simpatično učiteljico« zborovodja Vesele pomladi uporabi tudi ribo, 

ki svoja usta odpira v obliki črke O. S posnemanjem njenih gibov 

razvijamo postavljanje ustnic v vertikalno držo, to pa nam pomaga 

razvijati držo brade navzdol in lahno nazaj (Pohajač 1997). 

Zelo velik pomen Franc Pohajač pripisuje izgovorjavi.  

 

»To je najzahtevnejši del pri postavitvi skupine. Kako artikulirajo, kako 

izgovarjajo … Tudi pri najpreprostejši otroški pesmici nekaj manjka, če ta 

ni razločno izgovorjena. Nekaj tvojega ji manjka. Otrokom je to potrebno 

privzgojiti« (priloga 2). 
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Vsako pesem z otroki najprej prebere in pozornost usmeri na pravilno 

naglaševanje, nato pa še na izgovorjavo posameznih glasov. Pri nekaterih 

pesmih izpostavi del besedila, kjer skupaj s pevci obdela vsak zlog posebej. 

Ob tem opozarja: 

»Pozorni moramo biti na to, kako se izgovarjajo besede vsaka posebej, v 

sklopu povedi in nato tudi besedilo kot celota« (priloga 2). 

 

Za svoje pevce je Franc Pohajač izdelal brošure, kjer je podrobneje 

predstavil lastnosti samoglasnikov (ozki/široki). Za vsak glas je zapisal 

nekaj primerov besed, v katerih se pojavlja, poiskal pa je tudi odlomke 

pesmi, kjer določene vrste samoglasnikov pridejo do izraza.  

 

 
Slika 46: PVL za kvaliteto vokalov (levo zgoraj) in PVL z odsekom pesmi, v katerem  

je poudarjen določen vokal (široki e).  
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6.2.5 Učenje pesmi 

Učenje pesmi vedno poteka na enak način. V skupini PrOPZ je postopek 

še zelo počasen in temeljit, v OPZ pa otroci v branju not precej hitro 

napredujejo, saj obdelajo večje število pesmi.  

 

 
Slika 47: Primer PVL za učenje nove pesmi v skupini PrOPZ. Levo: Obravnava besedila 

pesmi. Sredina in desno: Povezava besedila z ritmom pesmi, učenje melodije s 

solmizacijskimi zlogi ter vaja za pravilen zapis not. 

 

 
Slika 48: Levo in sredina: Povečan notni zapis z grafomotoričnimi vajami. Desno: 

Tradicionalni notni zapis. 
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Prvi korak pri učenju pesmi je spoznavanje besedila. Zborovodja besedilo 

najprej sam recitira in ga otrokom vsebinsko predstavi na tak način, da 

bodo pesem vzeli za svojo. Besedilo nato prebere vsak otrok sam. Tu bo 

zborovodja lahko opazoval, ali otroci besedilo že razumejo v celoti ali jim 

kaj še ni jasno. Glede na to bo vsebino še dodatno pojasnil. Ko vsi pevci 

besedilo dobro razumejo, pesem ilustrirajo. Če je le možno, naj bo vsaka 

pesem konkretno povezana z izkušnjo. Besedilo se lahko tudi uprizori 

(Pohajač 1997). 

Franc Pohajač meni, da je edina težava pri petju dojeti vsebino pesmi. 

Zavedati se moramo, kaj pojemo.  

 

»Pojemo vsebino. Tudi skladatelj se je vživel v pesnika in je dal vse od 

sebe, da bi bil ta zvočni del pesmi čim boljši. Zborovodja mora to, kar 

pesem besedilno, vsebinsko in zvočno pomeni, prenesti pevcem. To 

zahteva dokajšnje delo nad samim seboj. Čutiš pa izjemno zadoščenje, če 

vidiš, da je zbor pesem začutil in vidiš, da so tisti, ki te poslušajo, vedno 

neverjetno srečni. Ampak istočasno je pa to zelo, zelo naporno« (priloga 

2). 

 

Sledi ritmično branje pesmi. Pri tem zborovodja pozornost usmeri tudi k 

pravilnemu naglaševanju besed (Pohajač 1997). »Za naglas vedno pravim, 

da je srce besede« (priloga 2). Na nekaterih PVL so naglašeni zlogi besed 

posebej označeni. PVL za pripravnike vsebujejo tudi grafomotorične vaje 

za pravilen zapis not.  

Urjenje ritma pesmi lahko poteka ob enakomerni hoji, dobrodošli pa so 

tudi plesni gibi. Če ima pesem inštrumentalno spremljavo, se otroci 

lahko ob njej gibajo, hkrati pa utrjujejo ritmično izgovorjavo besedila 

(Pohajač 1997).  
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Slika 49: Primer PVL za OPZ, kjer je postopek branja že nekoliko krajši. 

 

Zborovodja nato s pevci s pomočjo solmizacije odkriva melodijo pesmi. 

Da bo izvajanje ritmično natančno, vajo spremlja ploskanje, ustrezna 

intonacija pa naj se sproti preverja z glasbenimi vilicami ali glasbilom 

(prav tam). Na zadnjem PVL je pesem zapisana v običajnem notnem 

zapisu. Pesem se tu še dokončno obdela s poudarkom na dinamiki in 

agogiki (prav tam). 
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6.2.6 Repertoar 

Vesela pomlad je bila ustanovljena, da bi med zamejskimi Slovenci 

spodbujala in ohranjala slovensko ljudsko pevsko izročilo in s tem narodno 

identiteto. Izbor repertoarja je pevcem omogočal oblikovanje odnosa do 

izvirne slovenske ljudske pesmi in »umetne« zborovske glasbe ter glasbenih 

izročil drugih narodov in kultur (Arko idr. 2009b). 

Izbor pesmi pri PrOPZ je zaradi prednostne naloge opismenjevanja 

nekoliko ožji. Spodaj navajam nekaj naslovov: 

− Tomaž Habe: Domovina;  

− Maks Jurca, Pavle Kalan: Kdor na sebe le kaj da;  

− Franjo Neubauer, Ivan Matečič Ronjgov: Mamica je kakor zarja;  

− Jože Kolar: Moj medvedek panda;  

− Jožko Kovačič, Sepp Faist: Poj z menoj;  

− ljudska: Ringa, ringa raja … 

Otroški pevski zbor je izvajal slovenske ljudske in umetne pesmi, skladbe 

tujih avtorjev, nekaj tematskih sklopov pesmi (o sv. Miklavžu, o mami, 

pesmi Jožeta Kolarja, pesmi Albina Weingerla …) in verske pesmi. Spodaj 

navajam nekaj naslovov: 

− Neža Maurer, Miro Kokol: Dajte nam sonca;  

− Igo Gruden, Makso Pirnik: Jadro;  

− Miroslav Vilhar, Davorin Jenko: Lipa;  

− Neža Maurer, Janko Gregorc: Ljuba naša Slovenija;  

− Svetlana Makarovič, Uroš Rojko: Mlin;  

− Oton Župančič, Slavko Mihelčič: Na kolenu;  

− James Kruess, Guenther Kretzchmar: Poštar;  

− Jean Baptist Lully: Trka, trka Peter;  

− ljudska, prir. Vilko Ukmar: Drežniška;  

− ljudska, prir. Pavel Šivic: Moj očka ima;  
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− ljudska: Priletela muha na zid;  

− Stanko Jericijo: Kristus nima rok;  

− sklop pesmi o sv. Miklavžu (Maruška Sedlak, Janez Tomé: Prošnja, 

Ciril Pregelj: Svet’ Miklavž …) 

− sklop pesmi o mami (Tomaž Habe: Mamica, Ludovika Kalan: 

Mamica zlata, Janez Tomé: Materi, Danilo Gorinšek, Janez Kuhar: 

Spominčice);  

− sklop pesmi Jožeta Kolarja (Copatek, Mamici za praznik, Sloveniji, 

Sončeva bratovščina …);  

− sklop pesmi Albina Weingerla (Ena račka jajčka šteje, Miška, 

Polhek, Teloh …); ipd. (Danev in Pohajač 1998) 

 

 

Slika 50: Ilustracija notnega zapisa enega izmed pevcev Vesele pomladi. 
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Tabela 4 Prikaz splošnih ciljev učnega načrta (Arko idr. 2009b), ki se uresničujejo v 

posameznih dejavnostih Vesele pomladi. 
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6.3 REZULTATI ANKETE 

Raziskavo zaokrožam z odzivi štirih nekdanjih pevk Vesele pomladi.  

V februarju 2012 sem eni od pevk, ki je v pevskem društvu daljši čas 

aktivno sodelovala, preko elektronske pošte poslala vprašalnik. Vzorčenje 

je nato potekalo s pomočjo snežene kepe. Do aprila 2012 so mi odgovorile 

štiri pevke, stare med 36 in 40 leti. Pri Veseli pomladi so sodelovale od 15 

do 23 let. Vse so univerzitetno izobražene, po poklicu pa so: turistična 

operaterka, kulturna delavka in publicistka, solopevka ter profesorica.  

 

Kako ste kot pevec/pevka Vesele pomladi sprejemali in doživljali učenje branja 

notnega zapisa ter dejavnosti povezane s tem. Kako vse to vrednotite danes?  

Teh dejavnosti se vse štiri pevke spominjajo z veseljem, kot nekaj 

enkratnega, spontanega, naravnega. Ena izmed pevk pravi, da je Franc 

Pohajač s svojim resnim pristopom dal otrokom občutek, da je učenje 

branja not nujna osnova običajne pevske vaje. Kljub svoji resnosti pa je 

učne metode in pripomočke prilagodil otrokom (vključevanje zgodb, 

prilagojene vokalne vaje, uporaba podob in simbolov …). Zato so to sprva 

dojemali kot igro, glasbene vilice pa kot zanimivo igračo. Ni se jim zdelo 

pretežko, ampak ravno nasprotno. Danes to izkušnjo vse vprašane 

vrednotijo zelo pozitivno: 

»Tedaj se nisem zavedala pomena te metode, saj je bila zame edina 

obstoječa. Kasneje sem razumela, da se pevci Vesele pomladi nismo mogli 

primerjati z drugimi. Dana so nam bila sredstva, da postanemo 

samostojni, samozavestni zborovski pevci, ki ne sledijo slepo zborovodji in 

pojejo »po posluhu« (na pamet), temveč smo se vedno zavedali tega, kar 

počnemo na odru. Pridobili smo konstruktivno kritičen odnos do 

amaterske pevske dejavnosti« (nekdanja pevka Vesele pomladi). 
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»Mislim, da smo vsi, ki smo bili v vrstah Vesele Pomladi, odrasli z 

določenimi vrednotami in se glasbeno izobrazili. Glasba je po mojem 

mnenju zelo pomembna pri rasti otroka, kajti z njo krepi svoje čute in jih 

prefinja« (Mojca Milič, nekdanja pevka Vesele pomladi). 

 

Je sodelovanje pri pevskih zborih Vesele pomladi kakorkoli vplivalo na razvoj 

Vaše osebnosti? Ali v Vašem vsakdanjem življenju še kdaj čutite vpliv te 

izkušnje? Če, kako?  

Sodelovanje pri Veseli pomladi je močno vplivalo na osebnostno rast 

pevk. Ena izmed njih, Sara Perini, pravi: »Mislim, da me je petje v 

pevskem zboru naučilo živeti v družbi.« Vrednote, ki jih je dobila pri 

Veseli pomladi, nanjo vplivajo tudi danes.  

Druga omenja, da je mnogo nekdanjih pevcev glasbeno izobraževanje 

nadaljevalo z igranjem inštrumenta ali učenjem solopetja. Več jih je v 

glasbi našlo tudi svoj poklic. Sama ugotavlja, da je pri Veseli pomladi 

dobila možnost postati »aktivna« pevka, saj se je naučila h glasbi 

pristopati z razmišljanjem in jo razumeti. To jo je spodbudilo, da se je 

posvetila tudi glasbeni kritiki, še vedno pa ostaja vezana na zborovsko 

okolje in se angažira za razvoj zborovstva.  

 

Kako z vidika današnjega načina vzgoje otrok v spreminjajoči se družbi 

vrednotite vzgojni pristop g. Franca Pohajača? Bi bilo po Vašem mnenju 

možno in smiselno kaj podobnega vpeljati v naše šolstvo?  

Sara Perini se spominja, da je Franc Pohajač v učenje vlagal veliko moči in 

interesa, jih učil z voljo, zanimanjem in ogromno potrpljenja. Od pevcev 

je zahteval prisotnost na vajah, resnost, pozornost, žrtvovanje. Naučil jih 

je, da se z delom, trudom in požrtvovalnostjo v življenju doseže veliko. 

Mojca Milič pravi: »Otroci, ki smo bili v vrstah Vesele pomladi, smo zrasli 
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brez velikih problemov in ne poznam nikogar, ki bi zašel v kako slabo 

družbo oziroma izbral kako nevarno pot.« 

Trem bi se vpeljava takega načina vzgoje v šolstvo zdela smiselna, ena na 

to vprašanje ne odgovarja. Ena izmed nekdanjih pevk, Mojca Milič, 

dodaja, da bi bilo potrebno otroško glasbeno vzgojo še bolj ovrednotiti. 

Glasbena vzgoja je po njenem mnenju bistvena pri vzgojni rasti otroka, ki 

z glasbo dobi bolj odprt pogled na svet.  

 

Madžarski skladatelj in pedagog Zoltan Kodály je v enem izmed svojih 

člankov zapisal: »Pot od glasbene nepismenosti do glasbene kulture vodi 

preko branja in pisanja glasbe« (Szőnyi, 1990, str. 58). Kaj menite o tem glede 

na Vaše izkušnje z Veselo pomladjo?  

Ena izmed vprašanih meni, da je zgornje mnenje namenjeno poklicnim 

glasbenikom. Za začetek se ji zdi dovolj branje notnega zapisa, ki ga 

kasneje po želji lahko nadgradimo še s pisanjem. Druge se strinjajo, ena 

izmed njih pa dodaja, da so se pevci Vesele pomladi po končani izkušnji v 

openskem društvu, težko vključili v običajne zbore. Vedno so iskali 

glasbene in kulturne izzive. »Brez novih spoznanj, sporočil in razvoja 

namreč ne bi utegnili ohraniti globokega spoštovanja umetniških vrednot 

zborovske dejavnosti.« 
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6.4 RAZPRAVA 

V teoretičnem delu sem s primerjavo učnih načrtov slovenskega 

splošnega in glasbenega šolstva ugotavljala, kakšne so možnosti 

glasbenega opismenjevanja osnovnošolskih otrok. Ob stiku z zborovskimi 

pevci in pogovoru z različnimi zborovodji namreč dobimo vtis, da je 

stopnja glasbene pismenosti med Slovenci precej nizka. Primerjava učnih 

načrtov je pokazala, da je poučevanje branja notnega zapisa v osnovni šoli 

v primerjavi z glasbeno šolo močno skrčeno. Otroci v glasbeni šoli 

namreč v enem letu obiskovanja glasbene pripravnice (Gregorc idr. 2009) 

dosežejo vse cilje, ki jih UN za GVZ (Holcar idr. 2011) razporeja skozi 

celotno prvo triletje. Učni načrt za glasbeno vzgojo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju cilje s področja opismenjevanja enakomerno 

prepleta s cilji, ki pripadajo razvoju drugih glasbenih sposobnosti. V 

drugem triletju pa didaktična priporočila poudarijo, da je opismenjevanju 

potrebno nameniti posebno pozornost (Holcar idr. 2011). Menim, da bi 

posebno pozornost temu področju glasbenega izobraževanja lahko 

namenjali že v prvem triletju. Učenci so ob vstopu v šolo že dovolj zreli za 

to, vredno pa bi bilo izkoristiti tudi njihovo vedoželjnost in navdušenje 

po spoznavanju novega. V drugem triletju učni načrti drugih predmetov 

od desetletnih učencev zahtevajo mnogo več kot so v nižjih razredih, zato 

otroci kmalu postanejo preobremenjeni z učenjem novih, obsežnejših in 

zahtevnejših snovi. Uvajanje v notni zapis jim v tem trenutku pomeni le 

še dodatno obremenitev. Poleg tega desetletniki že vstopajo v obdobje 

adolescence, zaradi česar učitelj njihovo pozornost pritegne veliko teže, 

kot jo je prej. Pri matematiki in slovenščini mu je v pomoč sama 

»avtoriteta« predmeta, glasbena vzgoja pa je že po svoji naravi predmet, 

pri katerem se lahko sprostijo. Predpostavljam, da bi učenci prvega 

triletja učenje notnega zapisa sprejeli z veliko večjim veseljem, 

navdušenjem in zanimanjem kot starejši.  
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Menim, da bi si nekoč osnovnošolska glasbena vzgoja lahko postavila 

višje cilje, vendar pa v tem ne vidim smisla, dokler ne odpravimo drugih 

težav, ki zavirajo kakovostno opismenjevanje učencev.  

Ena izmed težav je gotovo usposobljenost učiteljev in posledično različno 

razumevanje v UN zapisanih ciljev. Tisti, ki jim je poučevanje glasbene 

vzgoje domače, bodo cilje, namenjene glasbenemu opismenjevanju, 

razumeli pravilno, drugi pa bodo v njih lahko zmotno videli le sprostitev 

in igro. Stari UN (Oblak idr. 2004) dejavnosti prvega triletja naslavlja: 

»Od igre in glasbenih doživetij h glasbenim izkušnjam,« dejavnosti 

drugega triletja pa: »Od glasbenih izkušenj k razumevanju temeljnih 

izraznih prvin, zakonitosti in glasbenokulturnih okolij« (Oblak 2004, str. 

7, 13). Iz tega je razvidno, da v prvem triletju otroci postopoma spoznavajo 

glasbo na podlagi izkušenj, v četrtem razredu pa tem glasbenim 

izkušnjam pripišejo imena in obliko (notni zapis, solmizacija, 

fonomimika). Do tretjega razreda se učenci torej učijo predvsem 

posredno, preko igre. Če učitelj v tej igri ne prepozna pravega namena in 

je učencem ne posreduje na pravi način, s tem zavre razvoj otrokovih 

glasbenih veščin, glasbenega znanja in čustvovanja – torej njegov celovit 

glasbeni razvoj.  

V šolskem letu 2011/2012 je stopil v veljavo posodobljeni UN za GVZ 

(Holcar idr. 2011), v katerem je odpravljena prenekatera pomanjkljivost 

prejšnjega UN. Velik korak h kakovostnejši glasbeni vzgoji so avtorji 

naredili s tem, da so v dokument zapisali izčrpna didaktična priporočila 

za učitelje, pri izbiri tematskih sklopov in glasbenih vsebin pa so jim dali 

popolno svobodo. To so v prvih osnutkih dokumenta poskušali uresničiti 

že snovalci prejšnjega UN, a so učitelji praktiki tej ideji nasprotovali. 

Zahtevali so, da UN vsebuje tudi predloge učnih vsebin. Slosar v 

evalvacijski študiji (Slosar, Tacol, Frelih, Čuk in Žolgar 2004) prejšnjega 

učnega načrta za glasbeno vzgojo ugotavlja, da učitelji ne želijo prevzeti 
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odgovornosti in se niso pripravljeni poglobiti v poučevanje predmeta. 

Njihove zahteve komentira: »S tem predlogom, ki pomeni za učitelja 

manjšo odgovornost in ne zahteva poglobitve v poučevanje predmeta, si 

učitelj sam krati pravico do lastne izbire ustreznih vsebin, do ustvarjalne 

svobode pri pouku, torej do lastne avtonomije. To zahtevo učiteljev si 

lahko razlagamo s pomanjkljivo predmetno strokovno in pedagoško 

izobrazbo in usposobljenostjo za predmet in je v nasprotju s kurikularno 

prenovo. Od takih učiteljev ne moremo pričakovati uvajanja in 

sprejemanja novosti v glasbeni pouk.« Posodobljeni učni načrt pa od 

učitelja pričakuje »strokovno, avtonomno in fleksibilno načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerem 

(učitelj, op. a) smiselno prepleta cilje ter glasbene dejavnosti, vsebine ter 

metode in oblike učenja in poučevanja« (Holcar idr. 2011, str. 15). 

Znano je, kako pomembno vlogo ima glasba pri razvoju otrokove 

osebnosti. Površna obravnava tega predmeta v osnovni šoli zato lahko 

povzroči nepopravljivo škodo. Madžarski skladatelj in glasbeni pedagog 

Zoltan Kodály pomen kakovostne glasbene vzgoje za otroka prikaže z 

zanimivo primerjavo. Glasbenega pedagoga s podeželske šole postavi ob 

bok vodji operne hiše v prestolnici. Če bi oba svoje delo opravljala 

malomarno, bi slednjega gotovo odpustili in ga zamenjali s sposobnejšim. 

Brezbrižen učitelj glasbene vzgoje delovnega mesta verjetno ne bi izgubil, 

naredil pa bi veliko škode. Več generacij svojih učencev in njihovih družin 

bi prikrajšal za mnogo lepih trenutkov, ki bi jih sicer lahko preživeli ob 

glasbi (Szőnyi 1990). 

Glede na to, da cilji v učnem načrtu vodijo h kakovostni glasbeni vzgoji, 

menim, da je potrebno rešitve za nastali problem iskati pri učiteljih, 

njihovi motivaciji za delo in pripravljenosti za redno izpopolnjevanje. V 

državah Evropske unije umetnostne predmete v primarnem 

izobraževanju večinoma poučujejo razredni učitelji. V Španiji in pogosto 
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tudi v Grčiji glasbeno vzgojo poučujejo predmetni učitelji, v nekaterih 

drugih državah29 pa se šole lahko odločijo ali bodo za poučevanje 

umetnostnih predmetov zaposlile razrednega ali predmetnega učitelja 

(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi 2010). Kot v večini 

evropskih držav tudi pri nas umetnostne premete na razredni stopnji 

večinoma poučujejo razredni učitelji, šole pa se lahko odločijo in 

zaposlijo predmetno usposobljene učitelje. Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani glasbi in didaktiki glasbene vzgoje namenja precej študijskih ur. 

Glasbeni predmeti so obvezni za vse študente, glede na razlike v njihovem 

odnosu do glasbe pa menim, da to ni najboljša rešitev. V nekaterih 

evropskih državah so na prvi stopnji izobraževanja učiteljev umetnostni 

predmeti izbirni.30 Pri nas bi možnost izbire med usposabljanjem za 

poučevanje glasbene ali likovne vzgoje že nekoliko razredčila vrste manj 

zainteresiranih študentov na enem ali drugem predmetnem področju. 

Menim pa, da bi bilo najbolje, če bi imela didaktika glasbene vzgoje 

popolnoma izbirni značaj, kakršna je pri nas praksa v izobraževanju 

študentov razrednega pouka za poučevanje tujega jezika. Tega lahko 

razredni učitelji poučujejo le v primeru, da so se na fakulteti za to 

dodatno izpopolnjevali.  

Glasba po vlogi, ki jo ima v človekovem življenju, ne zaostaja za tujim 

jezikom. Menim celo, da ima večji pomen in bi si med ostalimi predmeti 

zaslužila posebno obravnavo. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ima že 

 
 
29 Tako je na Madžarskem, Finskem in v Združenem Kraljestvu, v Litvi lahko 

šola zaposli predmetno usposobljenega učitelja na zahtevo staršev. 
30 Estonija: izbiranje med likovno in glasbeno vzgojo, začetna stopnja 

izobraževanja pa vsebuje obvezne uvajalne teme z obeh področij. Islandija: izbiranje med 

tremi predmetnimi področji: likovna vzgoja, glasba, igra ali ples in oblikovanje tekstila 

ali umetna obrt. Norveška: umetnostni predmeti v izobraževanju razrednih učiteljev 

niso obvezni (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi 2010, str. 66.). 
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sedaj zelo pomembno mesto. Je eden izmed redkih predmetov, s katerim 

se študentje srečujejo vsa leta izobraževanja,31 vendar pa mnogim 

študentom pri študiju predstavlja težko oviro. Če bi uvedli dodatno (oz. 

ločeno) izpopolnjevanje za glasbeno didaktiko, bi zainteresiranim 

študentom lahko nudili boljšo izobrazbo, glasbena vzgoja v šolah pa bi 

bila posledično lahko bolj kakovostna. Tako bi bil dolgoročno glasbeno 

pismen vsak študent razrednega pouka. In kar je najpomembnejše — imel 

bi izoblikovan pozitiven odnos do glasbe, ki bi ga nato lahko posredoval 

naprej svojim učencem.  

V nadaljevanju diplomskega dela sem ugotavljala, kakšne so možnosti 

glasbenega opismenjevanja preko pevske dejavnosti. Predstavila sem tri 

različne metode, na katere bi se lahko naslonili pri učenju branja notnega 

zapisa v pevskem zboru.  

Metode imajo svoje prednosti in slabosti. Vse tri so zelo dovršene, vendar 

vsaka za svoj namen in za svoje okolje. Najširša in najbolj izpopolnjena je 

Kodályeva, saj je rezultat prenove celotnega sistema glasbene vzgoje v 

madžarskih vrtcih in šolah. Bolj kot za samo metodo gre za filozofiijo o 

vlogi glasbe v družbi, v življenju otroka, mladostnika in odraslega (Szőnyi 

1990). Kodályevo metodo bi lahko uspešno prenesli na pouk glasbene 

vzgoje v naših osnovnih šolah, posamezne ideje pa bi bile dobrodošle tudi 

pri opismenjevanju v pevskem zboru. V celoti je v zborih ne bi mogli 

uporabljati, saj moramo tu dati prednost pevskemu repertoarju.  

Justine Ward se v svoji metodi osredotoča na vokalno glasbo, kar je ob 

iskanju možnosti za opismenjevanje v pevskem zboru zelo dobrodošlo. Za  

zgled nam je lahko njeno prizadevanje za dobro pevsko tehniko že od 

prvih intonacijskih vaj naprej in izpostavljanje pomena besedila ter 

 
 

31 V mislih imam stare študijske programe. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Neža Hribar, diplomsko delo 

120 

 

povezave med besedilom in glasbo. Justine Ward namreč poudarja, da ni 

dovolj le izvajanje ritma posameznih besed, ampak je potrebno iskati 

ritem fraze, ki besede povezuje v misel (Brown 2007).  

Metoda Franca Pohajača je zasnovana prav za uporabo v pevskem zboru. 

Kaže nam, da petje v pevskem zboru pomeni mnogo več kot golo 

prepevanje načrtovanega repertoarja. Ker menim, da bi bilo ideje Vesele 

pomladi smiselno uporabiti v naših pevskih zborih, v empiričnem delu 

diplomskega dela iščem vzporednice med načinom dela pri pevskih 

zborih Vesele pomladi in splošnimi cilji, zapisanimi v učnem načrtu za 

pevski zbor v glasbenem izobraževanju (Arko idr. 2009b). Zakaj sem 

izbrala omenjeni kurikulum?  

UN za osnovnošolske pevske zbore (Žvar 2002) operativne cilje 

opredeljuje zelo natančno.32 Število ciljev, namenjenih glasbenemu 

opismenjevanju, nas preseneti. Še posebej ko vidimo, da UN za pevski 

zbor v GŠ temu namenja en sam cilj. Ob premisleku ugotovimo, da 

kurikulum za OŠ OPZ v množici skrbno premišljenih ciljev izgubi bistvo 

povezovanja glasbenega opismenjevanja s petjem. UN iz leta 2009 sem 

torej izbrala zato, ker menim, da je avtorjem uspelo prikazati smisel 

zborovskega petja in tudi pomen vključevanja glasbenega opismenjevanja 

v pevsko vajo.  

Vpeljava glasbenega opismenjevanja v pevsko vajo je zahteven projekt, ki 

od zborovodje zahteva premišljeno in skrbno načrtovano delo. Program 

Vesele pomladi vsebinsko povsem ustreza omenjenemu učnemu načrtu, 

kar pomeni, da bi bil slovenskim zborovodjem lahko v veliko pomoč.  

 
 

32 Glej drugo poglavje Glasbeno opismenjevanje v učnih načrtih slovenskega splošnega in 

glasbenega šolstva na straneh 7 in 8. 
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Osnovne informacije, ki jih potrebujemo za branje notnega zapisa, Franc 

Pohajač otrokom zgoščeno posreduje v prvem letu petja pri pevskem 

zboru. V nasprotju s Kodályevo metodo, ki teoretične glasbene elemente 

uvaja postopoma šele po tem, ko otroci dodobra poznajo njihov praktični 

pomen, Pohajač otroke takoj sooči z notami, njihovo kvantiteto 

(kolikostjo) in kvaliteto (kakovostjo) ter z notnim črtovjem. To je sicer v 

nasprotju z načeli današnje didaktike, vendar pa menim, da je v 

konkretnem primeru takšen pristop primeren. Pri rednem pouku 

glasbene vzgoje glasbeno opismenjevanje predstavlja dolgoročnejši cilj, ki 

ga dosegamo postopoma, neopazno in z roko v roki z vsemi ostalimi 

dejavnostmi, ki zagotavljajo celostno vzgojo učenca. Pri pevskem zboru 

pa je glasbena pismenost eden izmed pogojev za kakovostno delo. Zato 

menim, da za dosego tega cilja lahko izberemo bolj neposredno pot. 

Čeprav Pohajačeva metoda otroke takoj sooči s konkretnimi glasbenimi 

simboli, jim te predstavi na njim prilagojen način in jih dosledno 

povezuje s konkretno glasbeno dejavnostjo (petjem). Pri pevskem zboru 

tako učenci lahko hitro opazijo, da ima njihovo znanje uporabno 

vrednost.  

Če bi iskali pomanjkljivosti metode, bi jih našli. Franc Pohajač sam 

večkrat omeni, da je njegova metoda le ena izmed mnogih in je nikakor 

ne smemo jemati kot edino pravo (priloga 2). Vzamemo pa si jo lahko za 

zgled, kako lahko vsak, tudi glasbeno neizobražen zborovodja, s 

prebiranjem strokovne literature in rednim izpopolnjevanjem poišče sebi 

in svojim pevcem najljubšo pot.  

Uporaba notnega zapisa je le eden izmed ciljev v učnem načrtu, ki sicer 

predvideva tudi razvijanje sluha in slišanja, vzbujanje aktivnega odnosa 

do petja, spodbujanje in ohranjanje slovenskega ljudskega pevskega 

izročila in s tem narodne identitete, krepitev osebne identitete, pozitivne 

družbene identifikacije in samopotrditve ob petju itn. Zavzet in navdušen 
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zborovodja pri svojih pevcih zgoraj napisano razvija že popolnoma 

spontano. Franc Pohajač pa je vse to načrtoval in s tem Veseli pomladi 

močno dvignil vrednost. Ena izmed njegovih nekdanjih pevk pravi, da so 

se pevci Vesele pomladi po končani izkušnji v openskem društvu težko 

vključevali v običajne pevske zbore. Vedno so iskali glasbene in kulturne 

izzive, saj brez novih spoznanj, sporočil in nadaljnjega razvoja, ne bi 

utegnili ohraniti globokega spoštovanja umetniških vrednot zborovske 

dejavnosti.  

Vzgoja Vesele pomladi je bila tako celostna tudi zaradi vsakoletnih 

študijskih dni in gostovanj. Učenci so imeli nešteto priložnosti, da so 

dobili vtis, kako glasbo lahko prenesejo v vsakdanje življenje. Ti dve 

dejavnosti sta v OŠ OPZ nekoliko teže izvedljivi, pa vendar menim, da 

nista nemogoči. Laže bi jih morda izvajali razredni učitelji v okviru šole v 

naravi ipd., z interesom, požrtvovalnostjo in iznajdljivostjo pa bi kaj 

podobnega lahko dosegel tudi zborovodja. Glede na preventivno vlogo, ki 

jo po besedah učnega načrta pevski zbor igra med mladimi pevci, bi ga 

šole lahko vključile tudi med preventivne dejavnosti vzgojnega načrta.  

Sodeč po izkušnjah, osnovnošolski zbori služijo predvsem sooblikovanju 

šolskih in občinskih proslav, ponavadi pa se udeležujejo še revij otroških 

pevskih zborov. Z resnim delom in motivacijskim ciljem (npr. zaključni 

koncert, tematski koncerti, recital skupaj z učenci dramskega krožka …) 

bi zborovodja dobil razlog, da pevce pelje na »gostovanje«, priredi 

izmenjavo z nekim drugim zborom, morda celo organizira »študijski 

dan«. Kot pravi Lawrence (1989), bi moral dober zborovodja znati 

vzpostaviti dobre odnose ne samo z učenci, temveč tudi s sodelavci, 

ravnateljem in starši. Tako bi dal pevskemu zboru priložnost, da z njim 

diha cela šola in posledično tudi domači kraj, zbor pa postane njun 

prepoznavni znak.  
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7 SKLEP 

Glasbeno opismenjevanje v učnih načrtih slovenskega splošnega šolstva 

ima svoje mesto, vendar pa kurikulum sam po sebi učencem ne more 

zagotoviti kakovostnega izobraževanja in vzgoje. Odgovornost za to 

nosijo učitelji in programi, po katerih se le-ti izobražujejo.  

Ob raziskovanju problematike glasbenega opismenjevanja so se mi 

spontano pojavljale vzporednice z lastno izkušnjo študija na Pedagoški 

fakulteti. Poučevanje glasbene vzgoje mi je bilo izmed vseh predmetov 

najmanj ljubo, saj nisem videla smisla v golem prepevanju ene pesmi za 

drugo. Učbeniki so mi dali vtis, da se učni načrti izogibajo razvijanju 

sposobnosti branja notnega zapisa in zato učence podcenjujejo. 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali pri didaktiki glasbene vzgoje so bile 

zanimive, vendar brez smisla, saj ciljev, zapisanih v učnem načrtu, nisem 

razumela na pravi način. Šele ob raziskovanju Kodályeve metode 

opismenjevanja sem ugotovila, kakšen pomen ima gibanje ob glasbi, igra 

glasbenih vprašanj in odgovorov, poslušanje glasbe in prepoznavanje 

njene strukture. Šele ob temeljiti analizi in primerjavi učnih načrtov po 

tem, ko sem prebrala vso tukaj uporabljeno literaturo, sem bila v učnih 

ciljih sposobna prepoznati glasbeno opismenjevanje.  

Učni načrt za glasbeno vzgojo vlogo učitelja pri pouku vidi »v 

strokovnem, avtonomnem in fleksibilnem načrtovanju, izvajanju in 

evalviranju vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerem smiselno 

prepleta cilje ter glasbene dejavnosti, vsebine ter metode in oblike učenja 

in poučevanja« (Holcar idr. 2011, str. 15). Sama ob zaključku študija tega 

ne bi mogla izpolnjevati. S prebiranjem dodatne literature in poglobljeno 

analizo učnih načrtov pri pisanju diplomskega dela sem zapisani 

predpostavki korak bliže.  
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Ob pisanju diplomskega dela so se mi odpirala vprašanja, ki kličejo po 

nadaljnjem raziskovanju: Kako študentje in učiteljice razrednega pouka 

ali zborovodje OPZ dojemajo pouk glasbene vzgoje/pevskega zbora? Kako 

si študentje in učitelji razrednega pouka ali zborovodje OPZ razlagajo 

učne načrte za glasbeno vzgojo? Kakšna je povezava med cilji, zapisanimi 

v UN, in dejavnostmi, ki jih učitelji pripravljajo za učence?  

Kako izobraževati študente glasbene vzgoje, da bodo sposobni 

izpolnjevati zahteve učnih načrtov? Menim, da bi jim morali v prvi vrsti 

dati priložnost za izoblikovanje pozitivnega in hkrati kritičnega odnosa 

do glasbe in glasbene vzgoje. To bi lahko dosegli s pogovorom o glasbi, 

glasbeni vzgoji in tudi o učnih načrtih. Z iskanjem odgovorov na 

vprašanja, ki se pojavljajo pri študiju, in argumentiranjem lastnih 

prepričanj bi se izurili v branju učnih načrtov ter si hkrati utrdili 

samozavest. Če bi jim poleg tega uspeli predstaviti temeljno strokovno 

literaturo in jih navdušiti za nadaljnje samo-/izobraževanje, bi naredili 

velik korak k temu, da bo njihovo delo nekoč lahko strokovno, 

avtonomno in fleksibilno.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za nekdanje pevce Vesele pomladi 
 
 
Pozdravljeni, 
 
sem Neža Hribar, absolventka razrednega pouka. Ob zaključku študija na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 
Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem pevskem zboru.  V 
empiričnem delu bom kot primer dobre prakse predstavila delovanje 
pevskih zborov Vesela pomlad s poudarkom na sistemu glasbenega 
opismenjevanja g. Franca Pohajača. Raziskavo, ki pretežno temelji na 
pogovoru z g. Pohajačem in obdelavi različnih dokumentov, želim skleniti s 
spomini in mnenji nekdanjih pevcev, ki ste bili aktivno vključeni v delovanje 
Vesele pomladi. 
Prosim Vas, da odgovorite na spodnja vprašanja in mi, če je mogoče, 
odgovore do 10. aprila 2012 pošljete na moj elektronski naslov.  
Vaš dragoceni prispevek bom uporabila izključno v namen izdelave 
diplomske naloge. Točko 1 izpolnite le, če soglašate z objavo Vašega imena. 
Če želite ostati anonimni, vprašanje izpustite. 
 
 
Hvala za Vaše sodelovanje. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
Neža Hribar 
 

 

 

Mengeš, 22. 2. 2012 
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1. Ime in priimek (izpolnite, če želite): 
 

2. Starost: 
 

3. Izobrazba: 
 

4. Poklic: 
 

5. Kdaj in koliko let ste peli pri pevskih zborih Vesele pomladi? 
 
 

6. Kako ste kot pevec/pevka Vesele pomladi sprejemali in doživljali 
učenje branja notnega zapisa ter dejavnosti povezane s tem. Kako vse 
to vrednotite danes? 

 
 
 
 

7. Je sodelovanje pri pevskih zborih Vesele pomladi kakorkoli vplivalo 
na razvoj Vaše osebnosti? Ali v Vašem vsakdanjem življenju še kdaj 
čutite vpliv te izkušnje? Če, kako? 

 
 
 
 
 

8. Kako z vidika današnjega načina vzgoje otrok v spreminjajoči se 
družbi vrednotite vzgojni pristop g. Franca Pohajača? Bi bilo po 
Vašem mnenju možno in smiselno kaj podobnega vpeljati v naše 
šolstvo? 

 
 
 
 

9. Madžarski skladatelj in pedagog Zoltan Kodály je v enem izmed 
svojih člankov zapisal: »Pot od glasbene nepismenosti do glasbene 
kulture vodi preko branja in pisanja glasbe.« Kaj menite o tem glede 
na Vaše izkušnje z Veselo pomladjo? 
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Priloga 2: Intervju s Francem Pohajačem 

Opčine pri Trstu, 3. november 2011 

 
Letos je 33 let, kar smo začeli. S starši smo se spraševali, kako otrokom 
ponudit svet pesmi, svet petja. Na začetku je bilo zanimanje kar veliko in 
počasi se je naše delo postavilo na prave temelje.  
Sem je lahko prihajal, kdorkoli je imel željo, da bi pel in se ob tem naučil 
brati note. Do tega cilja vodi ogromno poti in eno od teh poti sem iskal 
tudi jaz. Otroci v tem kraju so v tistem času zelo radi peli, vendar cilj tega 
petja takrat ni bil v tem, da bi jih zborovodje uvajali v petje po notah. Peli 
so po metodi odmeva. Sam sem potem z branjem velikega števila knjig 
začel raziskovati, kako bi oblikoval najkrajšo pot (do glasbene pismenosti 
op. a.).  

Prvo, kar me je nagovorilo, in menil sem, da bi moralo tudi v otrocih 
vzbuditi zanimanje, je bilo vprašanje, kakšen je ta svet not. Torej, kakšnost 
not. Izdelal sem brošurice, v katerih sem ponazoril, kakšne te note so.  

Vse, kar je v brošuri, sem tudi povečal na plakate. Želel sem poudariti 
domišljijsko plat notnih simbolov. Npr. celinka naj bi bila kot odprta 
glavica, v katero se vse izteka. Potem so tu še polovinka, četrtinka, 
osminka in šestnajstinka. Krajših notnih vrednosti nisem obravnaval, ker 
sem vedno izhajal iz konkretnih pesmic. Ena izmed iger, ki je otroke zelo 
pritegnila, je bila ta: Vzel sem eno pesmico, jo pokazal otrokom in jih 
vprašal, katero noto največkrat vidijo. Tu so imeli priložnost opazovati 
notni zapis. Idejo o notah – glavicah sem dobil v različnih knjigah (npr. 
Katalin Loboda Gargano, Aida Muratori: Il Giocolibro musicale in Piere 
Ferrari: Čudoviti svet not). V knjigi Il Giocolibro musicale je zelo 
poudarjen vizualni vidik, vendar po mojem mnenju prehitro prehaja v 
kakovost not – kako note zapojemo. Čudoviti svet not pa je zelo 
zanimiva, vendar po mojem mnenju preveč pravljična. Sam sem se 
izogibal tako velikim prilagoditvam realnosti. Otroci so v primerjavi z 
nami precej občutljivejši na slikovne podobe. Vsaka slika jim pove veliko 
več kot nam odraslim. Zato je prav, da otroka že takoj soočimo z realno 
podobo. Vseeno pa sem pustil otroški domišljiji prosto pot s tem, da sem 
v brošuro vključil note s praznimi glavicami. Te so lahko otroci poljubno 
pobarvali, jih porisali in okrasili. Pred tem sem note otrokom predstavil. 
Četrtinko sem označil kot noto z zaprto glavico (ker je pobarvana op. a.). 
Pomembno je, da se otroci zavejo, kako note izgledajo. Osminka ima 
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zaprto glavico, vrat in zastavico. Note so v resnici črne zato, ker se črna 
barva na listu najbolje vidi, sicer pa jih mi lahko pobarvamo kakorkoli 
želimo.  

Za otroka je zelo pomembno, kako note izgledajo. Ko bo vedel, kakšne so, 
se bo potem počasi začel spraševati še, kje te note stojijo in kako naj 
zapoje tisto, kar vidi. Zato sem k spoznavanju not vključil tudi vaje v 
zapisovanju. Pomembno je, da otrok točno ve, kako se nota pravilno 
zapiše. Sam sem jim vedno pokazal zaporedje potez, ki jih morajo 
uporabiti, da noto zapišejo. Potem smo to tudi veliko vadili. 

Takoj, ko je mogoče, petje navežem na tišino, mir. Pesmi ne moremo 
vzljubiti, če nismo vajeni na tišino. Ena izmed bistvenih nalog zborovodje 
je otrokom privzgojiti občutek, da se pesem začne tukaj (s prstom pokaže 
na ušesa op. a.) Sam sem to ves čas poudarjal. Kasneje sem starejšim 
pevcem izdelal tudi brošure z razlago, kako delujejo slušni in govorni 
organi. Želel sem jim pokazati, kaj vse je povezano s tem, da noto, ki jo 
gledam, potem zares lahko tudi začutim.  

Bistvo utripa srca je enakomernost. Otroci si vsak pri sebi najprej poiščejo 
utrip srca in mu prisluhnejo. Hitrost tega utripa nato uskladimo z 
metronomom in nato poskusimo z enakomernim ploskanjem. Ta prehod 
je za otroke zahteven, zato v enakomernosti ne vztrajajo dolgo. Potrebna 
je redna vaja in stalno preverjanje ob metronomu.  

Medtem, ko otrok zapisane note bere, ga spodbudim tudi h gibanju. 
Ritmiziranju pesmice dodamo še ploskanje. Ob tej dejavnosti lahko 
dobro opazujem, kakšen smisel za enakomeren utrip ima otrok. Ko si ta 
občutek za enakomeren utrip otroci že izpopolnijo, jih lahko seznanim s 
kolikostjo not. Začnem s četrtinko – četrinka je enaka enemu utripu. 
Govorim o utripih in ne o udarcih oz. ploskih, saj je v glasbi ta izraz 
primernejši. Če otroci še ne znajo dobro brati, jim besedilo najprej počasi 
preberem sam. Nato ob ploskanju beremo skupaj (četrtinka cca. 72 – 
utrip srca op. a.). Takoj uvedem tudi pavzo, saj je otroka treba že kmalu 
navajati tudi na poslušanje, pozornost in tišino. Pavza ne pomeni, da 
otrok lahko gleda okrog. 

Že ob prvih vajah združevanja kakšnosti in kolikosti not pri otrocih 
opazujem tudi njihovo izgovorjavo. Imajo še težave z r-jem? Kako jasno 
izgovarja vokale in konzonante? Pravilno naglaša besede? Za naglas vedno 
pravim, da je srce besede. V notnem zapisu je tudi podčrtan (op. a.).  
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Vse osnovne note obravnavamo s pomočjo ploskanja v enakomernem 
ritmu srca. Spoznavanje kolikosti not sklenemo z recitacijo, ki povzame 
vso obravnavano snov. 

Lepo je, če delaš z enim samim otrokom. Imel sem primer, ko sem z neko 
deklico delal individualno. Napredovala je neverjetno hitro. Ampak to ni 
tisto pravo. Pomembno je, da otrok začuti delo v skupini. Zborovodja 
mora biti zelo pozoren na tovrstno dogajanje v zboru. Moj cilj je bil vedno 
vzgojen. Nisem si želel ustvarjati profesionalnih pevcev. Vzgojni vidik je 
za nas zamejske Slovence izredno pomemben, saj bi se sicer lahko 
marsikaj zgodilo. 

Spoznavanje kolikosti not sklenemo z recitacijo, ki povzame vso 
obravnavano snov. (zgoraj op. a.) Uporabil sem besedi mama in oče. 
Vprašanje družine je danes izredno občutljivo. Imel sem otroke, ki so 
živeli samo pri mami ali samo pri očetu, vendar pri njihovi starosti tega 
niti še niso razumeli. Sam ta vidik močno poudarjam, ker se mi to zdi zelo 
pomembno. Ni pa nujno, da se spuščaš v to. Zaenkrat na tem področju še 
nisem imel slabih izkušenj. Res pa je, da ločeni starši otrok, ki pojejo pri 
meni, niso v sovražnem sporu. Zato otrok še ne čuti, da je to nekaj 
nepremostljivega. Do sedaj se še nihče ni zaradi tega čutil ogroženega. 

Kot osnovo jemljem noto četrtinko, ki traja en plosk. Nekatere metode 
začnejo s celinkami, nekatere s šestnajstinkami, jaz začnem s četrtinkami. 
Ugotovil sem, da je najbolje vzeti vzorec not, s katerim bo otrok kar 
najhitreje dobil občutek, kako so note med seboj povezane. Kolikost not 
pomeni, koliko časa določena nota traja.  

Ljudje smo bitja časa. Zato že v začetku izhajam iz srčnega utripa. Ne 
govorim o udarcu, govorim o utripu, saj so na utripe vezani vsi naši 
govorni oz. pevski organi, prav tako pa tudi glasba.  

Ali enakomeren utrip/ploskanje ves čas preverjate z metronomom? 

Ne, sploh ne. Tukaj je spet zelo pomembno poslušanje. Za nekaj 
trenutkov jim prižgem metronom, ki ga otroci v tišini poslušajo. Ploskati 
začnemo potem, ko metronom ugasnem.  

To je v tem času izredno dobrodošlo. Danes se vsi bojimo tišine: »Ja, kaj 
se je pa zgodilo, da smo vsi tako tiho?« V bistvu je zelo pomembno, da 
nam tihota nekaj pomeni, da nas obogati.  

Včasih imamo tudi živ-žav. Kaj naredim? Umirim jih tudi z glasbenimi 
vilicami. Z njimi udarim ob dlan (nikoli ne tolčem po mizi, vedno po roki) 
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... pa nič ne slišijo. Potem grem do vsakega posebej in mu vilico prislonim 
na uho.  

Ravno včeraj sem izvajal to vajo. V tej skupini imam sedem otrok. Dve sta 
prvošolki, ostali pa so v četrtem razredu. Neverjetno, kakšna razlika je 
med njimi. Dal sem jim poslušati glasbene vilice. Poslušali so vsi, nisem 
pustil, da bi se vmes karkoli dogajalo. Tišina. ... Opozoril sem jih, naj 
dobro poslušajo in si poskušajo zapomniti glas vilic. Rekel sem jim: 
»Danes se boste čudili petju teh glasbenih vilic. Želim, da mi to petje 
približate s petjem na U – poljubček.« Zanimivo je, kako otroci tisto, kar 
slišijo, pretvorijo v petje. Vokal U jim je najbližje. Govorim o poljubčku, 
ker pravim, da je petje poljubček (U) in smeh (I). Ena izmed prvošolk je na 
prvih vajah vilični ton zapela popolnoma po svoje. Če otrok zapoje po 
svoje, moramo paziti, kako se na to odzovemo. Pripombe kot na primer: 
»Joj, zdaj si pa narobe zapel,« so neprimerne. »Bo boljše,« ali pa kakorkoli 
že. Danes, ko je pela na U, pa ga je ujela. (Saj, morda ga drugič ne bo.) 
Rekel sem si: »Poglej, nekaj lepega se je zgodilo.«  

Na kolikost prehajam s ploskanjem. Včasih izhajam iz srčnega utripa, 
včasih samo s ploskanjem. Vedno izhajam iz pesmice. Če je večino 
četrtink, vzamem nekoliko hitrejši tempo, če so osminke, nekoliko 
počasnejšega. Če je v pesmici veliko osmink pravim, da je dokaj vesela. Če 
preberemo besedilo, je v njem marsikaj veselega. Kjer opazimo celinko, 
pravim: »Skladatelj si je na tem mestu zamislil celinko, kar pomeni, da je 
to mesto pomembno. Celinka želi, da zapojemo nekaj pomembnega.« 

Poglejte, v tem smislu. 

Tukaj potem prehajam na kakovost. To so črte, notno črtovje, notne 
praznine, note pa dobijo svoje drugo ime. Govorim o imenih: četrtinka 
DO, osminka DO, celinka SO ... Za osnovno celico vedno vzamem 
durovo lestvico, torej je gibanje tonov vedno enako: DO, RE, MI, FA, SO, 
LA, TI, DO. V bistvu gre tukaj za pridobivanje občutka za intonacijo. Pot 
v kolikost not je za otroke zelo vabljiva, ampak zelo zahtevna. Če ne 
bomo prehitevali in se bomo držali tistega, kar otrok zmore, bo ta lahko 
zelo hitro napredoval. Biti moramo zelo natančni.  

Njegovo intonacijo malo preverjamo tudi z glasbilom, večinoma pa kar z 
glasbenimi vilicami. Sam jim na sintetizator zaigram ton (D, op. a.), oni si 
ga poskušajo zapomniti in ga nato zapeti. Nato vsak posluša še vilični glas 
in si istočasno ob njem poskuša zapeti še glas inštrumenta. Počasi se ta 
dva glasova naučijo primerjati in si pridobijo občutek za razmerje svojega 
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obsega (čista kvinta D–A, op. a.). Za otroke je to pravo odkritje. Tudi pri 
pisanju in branju otrok uživa, tukaj pa gre vendar za en drug svet. Če ta 
svet otroku uspemo dobro predstaviti, se mu bo odprlo nekaj, česar nikoli 
ne bo pozabil. 

Seveda pa sva tu vmes veliko stvari preskočila. Tega ne delam s popolnimi 
začetniki. 

Ta vaja je sestavljena iz kakšnosti in kolikosti not. Narisana dlan pomeni 
plosk. Če je bil prostor, so otroci zraven narisali tudi srček. V drugo – 
prazno – vrstico so otroci prilepili vzorce not, ki sem jih pripravil za 
lepljenko. 

V nadaljevanju se potem vprašamo, kje so te note napisane? To mi pove, 
kako jih moram zapeti.  

Intonacijo nam dam z glasbenimi vilicami. V tej pesmi vilični glas pomeni 
SO. V bistvu nam premičnost DO-ja že tukaj pride prav. Ne glede na to, v 
kateri tonaliteti pojemo, zavedati se moramo le tega, da smo v duru. 

Najzahtevnejši korak za otroke je petje poltona. Zato zborovodja ne sme 
izbirati pesmi samo po kriteriju všečnosti, temveč mora upoštevati tudi 
sposobnosti otrok.  

Moj namen ni, da bi otroci po desetih pevskih vajah peli brezhibno. Želim 
le to, da tisto, kar zapojejo, zapojejo prav. 

Kako reševati skupino z otrokom, ki sledi zelo počasi? To je umetnost. 
Otrok se ne sme čutiti prikrajšanega, ker bi drugi peli, on pa bi moral biti 
tiho. Sam za takšnega otroka po navadi v pesmico vključim kakšen vzklik 
ali recitirano besedilo. To naredi pesmico še bolj živahno, otrok pa ne 
opazi, da bi bil zaradi tega, ker ni pel z drugimi, prikrajšan. 

To se lahko zgodi v prvem letu petja, potem pa, po moji izkušnji,  otroci 
kar hitro pridobijo občutek za osnovno celico. 

Velikokrat se je zgodilo, da so otroci po kakšnem letu petja izrazili željo, 
da bi se učili še inštrument. Enkrat sem zato poskusil v naša srečanja 
vključiti tudi to, kako po notah lahko zaigraš na inštrument (na 
klaviaturo op. a.). Nekateri so si vzeli inštrument domov in doma nanj 
igrali. Nekateri pa so doma imeli klavir in so tukaj po vaji kar sami od 
sebe zaigrali. V tem pogledu je uporaba inštrumenta dobra. Da otroci 
slišijo, kako pesmica, ki smo jo peli, lahko zveni še drugače. Sicer pa mi je 
ljubše vprašanje, kako ta svet petja prenesti na otroka, ne da bi bili 
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izrazito vezani na inštrument. Inštrumenti so zaprti, mi pa pesem 
prenesemo nase, da se v nas oglasi kot nekaj živega. Nisem naklonjen 
ideji, da bi otroški zbori vse peli z inštrumentalno spremljavo. Vsaj ena 
pesem naj bo vedno brez. 

Otroku je treba privzgojiti tudi samozavest. Vsakega je treba spodbujati, 
da si pred skupino upa zapeti tudi sam. S solisti pa lahko potem tudi 
popestrimo program. 

Pri pevski vaji mora biti zborovodja ves čas pozoren, koliko časa otroci 
lahko vztrajajo pri aktivnosti, ki jo zborovodja pričakuje od njih. Takoj, 
ko nekomu preneha koncentracija, moramo preiti na drugo stopnjo. Sam 
sem se naučil, da otrokom v isti uri ne smem 100-krat ponoviti iste stvari. 
Lahko ponovim 100-krat, vendar ne na isti vaji. 

 (Gospod Pohajač je zaradi mnogih drugih obveznosti svoje delo vmes 
prekinil, pred nekaj leti pa je na željo nekaterih staršev spet začel delati z 
eno skupino. Op. a.) Otroci se danes niso več sposobni umiriti. Lani sem 
zato spet začel otroke čakati že spodaj na dvorišču. Ne tukaj v učilnici. To 
idejo sem pobral pri Rafaelu Martinu del Campu, pomožnemu zborovodji 
deškega zbora Cappella Sistina. Občasno je pomagal tudi nam. Z otroki je 
zelo intenzivno delal na umiritvi. Peljal jih je na dvorišče in jih pustil, da 
so se razdivjali. Po določenem času je v trenutku prekinil igro, jih 
postrojil v vrsto in v tišini peljal v učilnico. Bil je specialist za dečke in je 
bil prepričan vase, vedel je, da dela prav. Za takšne metode moraš biti 
gotov. In danes je to najtežje. Redčijo se vrste tistih staršev, ki bi želeli, da 
se njihov otrok uvaja v petje in glasbo na tak način. 

Pri majhnih otrocih začnem s temi delovnimi listi. Na prvi risbi je mnogo 
poti, ki se potem do tretje risbe združijo v pet črt notnega črtovja. Risbe 
potem povezujem s tem: »Sem prihajamo ...« Na tej sliki je veselje. 
»Tukaj smo, da pojemo,« in potem gre v: »v otroškem pevskem zboru 
Vesela pomlad«. Te risbe otroci potem oživijo. Pravijo, da je glasba nekaj 
živega in čim bolj je živo, tem boljše je.  

Prav je, da ima vsak zbor en znak. Našega so otroci izbrali pred več kot 
tridesetimi leti. Izbrali so si ta cvet in si izmislili pesmico: »Vesela pomlad 
rožico ima, ki se razcveti, ko zapoješ si.« S to pesmico sem letos tudi 
začel. Ob njej smo opazovali note. 

Nekoč so si otroci v eni skupinici sami začeli izmišljevati pesmice. Ko 
petje otroku postane všeč, si začne izmišljevati tudi sam. Ko sem delal 
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zapisnik pevske vaje, sem si zapisal tudi njihove pesmi, na naslednjih 
vajah pa sem jim pokazal, kako izgledajo. Potem otroci vidijo: »Aha! Moja 
pesmica izgleda tako!«  

Zelo pomembno je, kako pesmi otrokom predstavimo. Predstaviti jo je 
treba tako, da postane njihova, da jo vzamejo za svojo. Pomembno je že 
samo to, kaj nam je želel povedati avtor pesmice. In potem še tvoji 
občutki. Kaj tebe nagovarja v tej pesmici. Zelo veliko lahko potegnemo iz 
tega. 

V pesmi Ringa, ringa raja je ogromno veselja. Pomembna sta tudi psiček 
in muca. »Kaj se dogaja s psičkom, ko laja?« rečem otrokom. »Posnemajte 
ga in se opazujte.« Tako se začnejo zavedati mišic, ki so pomembne tudi 
za petje. »Kaj pa dela muca? Posnemajte še mijavkanje.« Tu pa pridemo 
do 'mmm', to je glas, ki je najbližji vokalom. Postavljen je na ustnicah, ki 
pa morajo biti sproščene, ne smejo biti stisnjene. Poleg tega mijavkanja 
otrokom približa ta prehod – »mIIIjaUUU« – s smeha (I) na poljub (U). S 
pomočjo te pesmice sem z otroki neverjetno hitro prišel do tega, da so 
dobili občutek za osnovno celico (durovo lestvico op. a.). 

Plakat s to deklico imam vedno obešen v učilnici. Ko otroci pridejo na 
pevsko vajo, točno vedo, kaj to pomeni. Ne glede na to kaj bomo delali, 
bomo izhajali iz tega. Tudi če bomo barvali ali pisali. 

Če otroke vprašam, kaj deklica s prstkom na ustih želi povedati, mi bodo 
odgovorili: »Tiho moramo biti.« Jaz pa jih nato opozorim. To (pokaže na 
usta op. a.) zapreš in to (pokaže na ušesa op. a.) odpreš. Čim bolj bodo 
ušesa odprta, tem lepše stvari boš slišal.  

Poleg tega se deklica dotika tudi nosa. Pevec se mora naučiti tudi duhati 
oz. dihati skozi nos.  

Pokažem jim tudi rožice in jim jih dam, naj jih poduhajo. S tem preverim, 
ali otrok diha prsno/izrazito visoko, nekje vmes ali pa že uporablja 
spodnje mišice.  

Na neki drugi sliki imam dečka, ki ima na trebuščku položeno roko. Ta 
slika je še boljša, saj otroke spodbudi, da odkrivajo sami sebe, svoj dih in 
svoje telo. Petja brez tega v bistvu ni. Če si vzamemo za zgled črnce, ki 
pojejo s celim telesom. Oni so notri v pesmi. Zato nas ta pesem tako 
nagovori. Pri nas pa, če opazujemo kakšen otroški zbor ... kot da jih je 
zborovodja s svojo nervozo in skrbmi vse po vrsti omamil. Tudi mi smo 
hodili na tekmovanja in vem, kako to vpliva na skupino. Da sem se vsaj 
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delno osvobodil napetosti, sem se moral prej vsaj pol ure boriti sam s 
seboj.  

Delo z otroki je v bistvu najprej delo s samim seboj. Otroci imajo v sebi 
vse najlepše. Mi smo tisti, ki smo omreženi v neke skrbi, in to je zelo 
nalezljivo. Pred vajo se moraš pripraviti tudi psihološko. Ne samo 
konkretno, kako boš uro speljal. Izredno pomembno je, da si razpoložen 
in prožen. Če boš zablokiral, bo vaja propadla. 

Menim, da je delo z otroki za odraslega izredno dobrodošlo. Z otroki se 
postavljaš na noge. Zavedati se moraš, da nisi robot, ki nekaj zna in bo to 
znanje sedaj prelil vanje. Delo z otroki je izrazito ustvarjalno. 

Potem imam tukaj vrsto risbic, ki jih lahko dam otrokom, da jih oživijo. 
Te risbice so potem namenjene različnim pesmicam in jih izberete glede na to, 
kaj boste peli? Tako, ja. 

Recimo, »Roža, rožica, kako dišiš ...« Tukaj otroci duhajo, spoznavajo, 
kako pomembno je pri petju dihanje. Potem »Psiček, privlačen učitelj, ki 
vohlja.« Ga posnemajo, hodijo po dvorani ... 

To je tako imenovana pevska abeceda. Začnem z zvenečimi samoglasniki, 
ki so najbližje vokalom in nato nadaljujem z ostalimi. Preden začnemo 
pet katerokoli pesmico, jo najprej preberemo. Zelo veliko delam na 
izgovorjavi. Pri nekaterih pesmih vzamem vzorec, na katerem obdelamo 
vsak zlog posebej. Pomembno je tudi, da starši doma in vzgojitelji v vrtcu 
opazujejo otroke, kako govorijo. Če na to nismo pozorni, se otroku hitro 
naberejo nerodni govorni nastavki, ki jih je potem zelo težko popraviti. 
Poudariti hočem, kako pomembno je, da pri petju pesmi pozornost 
usmerimo tudi k izgovorjavi. Pozorni moramo biti na to, kako se 
izgovarjajo besede vsaka posebej, v sklopu povedi in nato tudi besedilo 
kot celota.  

Starejšim sem izdelal tudi brošure o vokalih in konzonantih. Kolikost in 
kakovost vokalov je izredno pomembna. Vokali so petje; vokali so tisti, ki 
imajo zven. Konzonanti pa so vozički, ki vozijo vokal, ki ga bomo mi 
potem zapeli. (To sem slišal na enem izmed tečajev, ki sem se jih 
udeleževal.) 

Kot sem že povedal, gremo na začetku z majhnimi otroki od črke do črke: 
rrr,iii ... Izgovarjajo vsako črko posebej. Ta pesem na primer ima veliko r-
jev. Če otrok ne izgovori dobro r-ja, potem tudi i ne bo lep. Tukaj se 
zavozlja, zato je treba redno vaditi. Seveda ne bomo v eni vaji tega 100-
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krat ponavljali. To je kratka vaja. Naslednjič pa spet. Če otroku po 
določenem času še ne gre, pa za pomoč prosimo še starše. Potem se hitro 
izboljša. 

Nadaljujem z zlogi. Tukaj imam zraven tudi že imena not, ampak sem 
kasneje ugotovil, da izgovarjanje teh solmizacijskih zlogov ni smiselno. 
Na tej stopni pesem samo ritmično zlogujemo skupaj s ploskanjem. 
Solmizacijskih zlogov pa ne izgovarjamo, ampak jih izključno samo 
pojemo. Otrokom pravim, da so ti zlogi drugo, najpomembnejše ime 
note; to je tisto ime note, ki poje. Ob prehodu na kakovost te note 
poimenujem note pevke.  

To je primer pesmice, ki si jo je izmislil eden izmed otrok. Zapisal sem jih 
zato, da so otroci potem videli, kako njihova pesmica izgleda. Kakšne so 
te note, kje stojijo ...  

Pesmice smo potem tudi aranžirali. Otroke sem usmerjal v razmišljanje: 
»Kako boš pa to zapel? Kako boš pa ono ...?« Ko se je nabralo dovolj 
pesmic, smo pa naredili kratek nastop. 

Te pesmi so kot rožice. Otrok mora doživeti, da petje ni nekaj, kar bi 
samo po sebi priletelo od ne vem kod. Petje si ti. Prepričan sem, da 
nobeno drugo sredstvo, ki ga otroku lahko ponudimo, ni v tolikšni meri 
povezan z njim, kot je petje; glasbena vzgoja. Ampak glasbena vzgoja je že 
preveč splošen izraz. Tu imamo že inštrumente. Če igraš inštrument, si 
vezan nanj. Brez njega ne gre. Pri petju pa si inštrument ti. In to je 
najdragocenejši in najboljši inštrument. Noben drug inštrument ni tako 
perfekten. Zato, ker ni živ. Ti si živ in to mora dihati iz tebe, ko zapoješ. 
Ti moraš zaživet, ko zapoješ. 

Tukaj izrazito poudarjam vzgojni vidik. Zato vse te liste, ki jih otroci 
dobijo, imenujem pevsko vzgojni listi (PVL). To otroci dobro vedo. 

Not ne moremo zapisati kjerkoli. Imamo notno črtovje. Sam to otrokom 
predstavim kot pet poti in štiri vmesne steze. Najprej je pot, ob njej je 
stezica (ta še ni popolnoma izdelana), potem spet pot ... Tako si lažje 
predstavljajo. Potem pa uporabljam izraze črta in praznina: pet črt in štiri 
praznine. Na tej stopnji se učijo pisati tudi violinski ključ. Najprej 
narišejo in okrasijo velik violinski ključ, na naslednjem listu s svinčnikom 
prevlečejo že napisane ključe, potem pa jih pišejo že sami. Včeraj sem 
opazil, kako zna ena izmed deklic napisati violinski ključ. Rekel sem ji, 
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kako neverjetno pravilno piše. Pa mi je odgovorila: »Ja, veste, sem vad'la 
doma!«  

Sicer jim ne dajem nalog za domov. Kar delajo, delajo tukaj. 

Kadar dajemo intonacijo, moramo biti pozorni. Vsak otrok ni sposoben 
takoj zapeti pravega tona. Če ne ujame tona, ki smo mu ga zapeli, potem 
moramo poiskati njegov »naravni glas«. Kako to naredimo? Rečemo mu, 
naj nekaj pove. Iz tega govorjenja pa potem počasi prehaja na petje. Npr. 
Rečem »Nataša ... Nataša ... dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro ...« (Iz 
govora vedno bolj prehaja v petje v višini govora. Op. a.) Tako dobimo 
njegovo naravno intonacijo, ki jo potem lahko vzamemo za izhodišče pri 
petju pesmi. 

Ko imenujem note pevke, jim dam dva imena: kolikost – kakovost. 
Osminka SO. Njeno ime je SO. Kakšna je? Osminka. Kot imamo tudi mi 
ime in priimek. Takšne igrice po moji izkušnji skrajšajo pot do 
določenega znanja. 

Zanimivo ponazorilo za kolikost not je lahko tudi roka. To sem naredil s 
svojo roko. Celinka pomeni štiri udarce, to so štirje prsti. Če po dva in dva 
prsta razpremo, dobimo polovinke. Četrtinke pa ponazarjajo posamezni 
prsti. Ta pristop lahko uporabimo tudi za note s pikami. 

Uporabljam pa tud gibe rok za ponazoritev kakovosti not. 

Najpomembneje je, da otrok dobi občutek za osnovno zvočno celico. 
Najzahtevnejše pri tem je polton MI–FA.Do njega pa otrok najlažje pride 
praktično preko pesmice.  

Pri učenju pesmi najprej naredimo ritmični vidik. Ob ploskanju 
preberemo besedilo, potem pa gremo k notam pevkam – ne pojemo še z 
besedilom. Najprej z imeni not pevk. Namen teh pevsko vzgojnih listov 
je, da otroci sami zapišejo note in potem tudi vedo, kje so. Lahko jih 
napišejo s katerokoli barvo želijo. Spodbujam jih, da ne uporabljajo črne. 
Črne note imajo tako ali tako že zapisane na zadnjem listu, kjer je realen 
zapis pesmi.  

Po petih letih petja v zboru vsak od otrok za darilo/priznanje dobi svoje 
glasbene vilice. 

Eno leto sem si vzel za projekt, da predelam zbirko pesmic o živalih 
Albina Weingerla, Račka jajčka šteje. Vse pesmi sem predstavil na enak 
način. Na prvo stran sem postavil risbo živali, o kateri govori pesem. To 
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risbo so otroci pobarvali in jo dopolnili. Sledilo je besedilo, ki smo ga 
skupaj prebrali, nato pa še ritmični zapis s solmizacijskimi zlogi in 
oznakami za ploskanje. Kot zadnji korak sem dodal običajni notni zapis. 

Pevska vaja naj se ne začne v sobi, kjer bo potekala. Priporočam, da učitelj 
otroke počaka zunaj. Lahko že na dvorišču, lahko pa pred vrati sobe. 
Pomembno je, da se otroci ob vstopu v sobo zavedajo, da prihajajo v 
prostor, ki ni enak ostalim prostorom. V tem prostoru se učimo lepega 
petja, zato se pred vstopom umirimo.  

Ko določene vaje izvajajo individualno (npr. poslušanje in petje viličnega 
glasu), je zelo pomembno, da drug drugega poslušajo. 

Npr. vsi poslušajo vilični ton. Prvi od otrok ta ton posnema, drugega pa 
vprašam, ali je zapel točno. Potem ton zapoje drugi, presoja pa ga tretji. 
Tako grem od enega do drugega. Včeraj sem deklici, ki ni zadela pravega 
tona, potem naročil naj zapoje še enkrat. Na moj znak so nato vsi otroci 
posnemali njen ton.  

Zvočno celico postopoma spoznavamo preko pesmic. Po navadi izberem 
take pesmi, za katere vem, da z njimi lahko otrokom ta svet najbolj 
osvetlim. Nekatere pesmi so zelo kratke in se jih naučimo zelo hitro. Pri 
daljših pesmih pa včasih izberem samo en del, za katerega vem, da jim bo 
gotovo všeč. Potem postopoma dodajam še začetek, konec ... Ne  začnem 
vedno vsake pesmi od začetka. 

Povedali ste, da trenutno delate s skupino sedmih otrok – dve prvošolki in pet 
četrtošolcev. S starejšimi delate že več let, prvošolki pa sta se priključili šele 
letos. Zaradi pomanjkanja časa jih ne morete razdeliti v dve skupini. Kako pa 
je bilo včasih, ko ste imeli za Veselo pomlad na razpolago ves svoj čas? Kakšna 
je bila razlika med pripravniki za OPZ in samim OPZ? 

PrOPZ so delali to, kar sem vam sedaj predstavil. V otroškem zboru pa so 
pridobljeno znanje utrjevali. Vendar zelo na kratko. Vedno je bil prisoten 
dihalni del vaj, prav tako intonacijski in poslušanje. Vokalne vaje sem 
jemal iz pesmic. Vsako novo pesmico smo nato obdelali najprej ritmično, 
nato solmizacijsko in na koncu z besedilom. Glavni cilj OPZ-ja je bil 
izdelati določen program. Vsekakor pa se je učenje teh pesmi navezovalo 
na pridobljeno znanje iz pripravniškega leta.  

Menim, da je za otroke potrebno izbirati take programe pesmi, ki na 
koncu tudi v celoti nekaj povedo. Sam sem naredil sklop pesmi Albina 
Weingerla, Kolarjeve pesmi ... Ko otroci pridejo v OPZ, mora biti že vse 
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osredotočeno na petje kot tako. Izredno pomembno je, kako jim te pesmi 
predstavimo. Najprej jih moramo obdelati recitativno, da otroci 
dojamejo, kaj nam je želel sporočiti pesnik. Šele nato se posvetimo 
melodiji in tudi tu poskušamo ugotoviti, kaj je vanjo vtisnil skladatelj.  

Zborovodja mora iz posamezne pesmi izločiti tudi določene obrazce, ki 
jih potem uporabi za vzgojo vokala. To je najzahtevnejši del pri postavitvi 
skupine. Kako artikulirajo, kako izgovarjajo ... Tudi pri najpreprostejši 
otroški pesmici nekaj manjka, če ta ni razločno izgovorjena ... nekaj 
tvojega ji manjka. Otrokom je to potrebno privzgojit. 

Vsako pevsko vajo zaključim z umiritvijo. Ven, k staršem, gredo v popolni 
tišini. Želim, da starši to vidijo. Nihče mi ne bo oporekal, da jih dresiram. 
Na drugačen način ne gre. Je nemogoče. Drugače bi bila to razvedrilna 
dejavnost. Ampak od tega potem ne moreš veliko pričakovati. V otrocih je 
potrebno vzgajati samozavest. Da se vidi, ko pesmico zapoje, da mu ta 
leži. Sam vidim petje kot najvažnejšo pot, ki otroka pripelje do tega, da se 
zaveda samega sebe. Da s tem, ko poje, osreči tudi druge. To je torej 
delitev te sreče, ki jo pesem prinaša tebi in drugim. Z Ivanom Florjancem 
zelo močno poudarjava tole: Pojem sebi v zadoščenje. In če sem jaz s tem 
zadovoljen, že po naravi to posredujem drugemu. Zato je tako 
pomembno, kako vzgajamo otroke. Ti so jedro bodočih pevcev, pevskih 
zborov. 

Zborovodja seveda sreča različne pevce. So čudoviti pevci, ki imajo veliko 
znanja in pojejo brez težav. So pa pevci, ki imajo velike težave, voljo pa 
neskončno. In v zborih je to zelo nevarno, da se tukaj začne klestiti. Ti 
kot zborovodja si strahotno ambiciozen – in to utegne biti malo škodljivo 
– s svojim zborom bi rad šel v vsemirje ... ne vem kam. In po navadi tu 
pride do težav.  

Sam na petje gledam izrazito vzgojno, šele potem pride vse ostalo. Sicer 
se s tem ne bi ukvarjal, ker tudi nimam izobrazbe. Obiskal sem ogromno 
tečajev, imam ogromno zapiskov in podobnega. Če bi imel čas, bi vse to 
zbral v eno knjigo. Bila bi kar zajetna. To bi mi veliko pomenilo. 

Ko smo začeli, stanje v šolah ni bilo takšno, kot bi si ga želeli. Starši so me 
prosili, da bi delal z njihovimi otroki, pa sem privolil. »Ampak samo 
skupaj z vami.« To je zelo pomembno. Če starši ne stojijo za otrokom, bo 
ta prej ali slej omagal. Sam sem to vedno poudarjal. Če bodo v ozadju 
starši, bom tudi jaz s svoje strani lahko naredil vse. Nimam izobrazbe ... se 
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bom izobraževal skupaj z otroki. Neverjetno. Če ne bi tega delal ... sam ne 
bi zmogel. 

Vi greste poklicno pot in to je veliko bogastvo. Istočasno pa se je treba 
zavedati, da posreduješ nekaj, kar drugega osreči. 

Otroci lahko učijo tudi eden drugega. Že majhne se lahko tako vzgaja. 
Nekateri imajo veliko srečo, da jim je ta glasbeni svet že prirojen. Drugi 
imajo pa velike težave, pri katerih jim prijatelji lahko pomagajo. »Pojdita 
v sosednjo sobo in poskušajta malo skupaj.« 

Pri otroškem zboru ste imeli torej zastavljen določen program, ki ste ga potem 
na pevskih vajah delali skozi celo leto. Verjetno ste brali note po istem 
postopku, kot ste to delali s PrOPZ. 

Ja, absolutno. Včasih sem tudi kje kaj dopolnil ali skrajšal.  

Imel sem dekliško skupino, ki so šle preko te poti. Dekleta so brezhibno 
brala note. Kasneje so se vključile k drugim zborom, tam se je pa zgodilo, 
da niso vedele, kaj bi delale. Tisti, kako bi rekel, glasbeno nepismeni, so 
imeli toliko težav, one pa so note brale tik-tak. 

Kdor je šel po tej poti, je potreboval pet let. Po petih letih je bil v branju 
not samostojen. Potem se lahko izpopolnjuje naprej, če želi. Lahko gre v 
drug zbor, pa note zanj ne bodo »kitajščina«. To bo nekaj, kar bo znal 
razbrati. 

Verjetno gredo stvari potem iz leta v leto hitreje. Ker otroci že več znajo, lahko 
izberete zahtevnejši repertoar ... 

Ja. Izredno zahtevne stvari lahko delaš. Edini problem je v pesmi dojeti 
vsebino. Izredno pomembno je, da se zavedamo, kaj pojemo. Mi pojemo 
pesmi, ne ne vem kaj. Pojemo vsebino. Tudi skladatelj se je vživel v 
pesnika in je dal vse od sebe, da bi bil ta zvočni del pesmi čim boljši. 
Zborovodja mora to, kar pesem besedilno, vsebinsko in zvočno pomeni, 
prenesti pevcem. To zahteva dokajšnje delo nad samim seboj. Čutiš pa 
izjemno zadoščenje, če vidiš, da je zbor pesem začutil in vidiš, da so tisti, 
ki te poslušajo, vedno neverjetno srečni. Ampak istočasno je pa to zelo, 
zelo naporno.  

Opismenjevanje otrok je najbolj intenzivno potekalo v skupini PrOPZ, v OPZ 
pa ste delali po istem postopku, vendar je bil v ospredju program. Kaj pa 
Pripravniki za Mladinski pevski zbor?  
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Pri PrMPZ gre za prehod, ko si pevci začnejo sami pomagati z viličnim 
glasom. To pripravništvo ni trajalo celo leto. Dobro polovico leta sem jih 
uvajal v to, da so na osnovi viličnega glasu vstopali v pesem. 

Dokler so otroci peli v OPZ, ste jim torej sami dajali intonacijo. 

Ja. Sam sem jo dal. Sem jih pa že počasi pripravljal tudi na to. Ko so 
prestopili k PrOPZ, je kot priznanje za prehod vsak dobil svoje glasbene 
vilice. 

Kakšne pa so bila približne starostne omejitve med zbori? 

V OPZ so peli otroci od petega leta dalje, v mladinski zbor pa so prehajali 
z desetim, enajstim letom. Odvisno tudi od posameznika. Nikogar pa 
nisem poslal proč: »Veš kaj, ti nisi za petje.« Imel sem tudi izkušnje, ko so 
do mene prišli žalostni starši: »Glejte, mene so poslali proč, ker nisem 
znal pet. Ne vem, kako bo moj otrok ...« 

To se ne sme nikoli zgoditi. Posebno, ko gre za otroke. Pri odraslih je 
drugače. Tam imaš avdicijo ... Lahko gre tudi pri odraslem na bolje. Vse se 
da narediti. Ampak, če pri otroku narediš ta zid, je pa gorje. Zelo 
občutljivi postanejo. 

V tridesetih letih Vesele pomladi se je zvrstilo ogromno zborov. Ko sem 
naredila pregled, kateri zbori so v tem času delovali, sem ugotovila, da so to 
bili: Pripravniki za Otroški pevski zbor, Otroški pevski zbor, Pripravniki za 
Mladinski pevski zbor, Mladinski pevski zbor, Dekliška skupina in Fantovska 
skupina.33 Ti zbori so bili stalnice, saj so delovali daljše obdobje. 

Ja. Dobro bi bilo, da poudarim, zakaj sem se odločil za ustanovitev 
fantovske skupine. Zborovodja mora biti izredno pozoren, kdaj dečki 
začnejo spreminjati glas. To se zgodi nekje v sedmem ali osmem razredu 
OŠ. Obiskal sem ogromno tečajev in večinoma so nam takrat svetovali, 
da v tem obdobju dečki prenehajo s petjem. Šel pa sem tudi na dva tečaja, 
kjer so rekli, naj o tem niti ne sanjamo. Dečki morajo peti dalje, jih je pa 
treba izvzeti iz rednega dela. Pri deklicah sprememba glasu ni tako 
izrazita, pri dečkih pa pride do velikih sprememb. Ustvariti je treba 
posebno skupino in z njimi delati počasi ter slediti njihovemu obsegu 
glasu.  

 
 
33 PrOPZ, OPZ, PrMPZ, MPZ, DS in FS. 
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Sam sem tako ohranil eno skupino fantov, ki so potem izredno lepo peli. 
V tem času smo peli enoglasne pesmi, nekaj jih je bilo tudi s harmoniko. 
Program je bil bolj razvedrilen in to jim je zelo odgovarjalo. Tri leta sem z 
njimi delal ločeno, po treh letih pa sem imel mešani mladinski zbor. 

Med stalnimi zasedbami so se pojavljale še nekatere druge. Na prvi pogled jih 
je res veliko, vendar pa ob kronološkem pogledu skozi dogajanje ugotovimo, 
da je pri teh zasedbah večkrat prišlo le do spremembe imena, ne pa do 
ustanovitve popolnoma nove skupne. Je to res? Kako je bilo z naslednjimi 
zasedbami: Dekliški pevski zbor in Dekliška pevska skupina; Mlajši mladinski 
pevski zbor, Mlajša mladinska pevska skupina in Pripravniki za Mladinski 
pevski zbor?34 

DPS so bila dekleta, ki so izšla iz MPZ. Ker so bile nekatere starejše, je 
nastal še DPZ. 

Torej gre tukaj za ureditev na osnovi starosti pevcev. Najprej MPZ, potem 
DPS in nato še DPZ. 

Ja, to je bila potem kot ena taka končnica. 

MlMPZ, MlMPS in MPZ? 

To je bil čas enega ali dveh let, ko so prehajali v MPZ. Ampak dejansko je 
to isto. 

Eno leto je deloval tudi deški pevski zbor. 

Ja, v njem je pelo kakšnih petnajst dečkov. Zbor je postavil Rafael Martin 
del Campo. Sedaj je prevzel stolico na glavni univerzi v mestu Mexico. 
Zelo priden. Delati z njim je bil velik užitek. 

Dekleta mladinskega pevskega zbora so se kasneje verjetno preimenovala v 
Dekliški pevki zbor. 

Ja. To sem naredil zato, da je bil izrazito opazen razvoj. Danes v MPZ 
večkrat hkrati vidiš deset- in šestnajstletne pevce. Sam sem te prehode 
delal bolj zaradi tega, da so pevci drug z drugim simpatizirali. Ne toliko 
zaradi tega, da bi s starejšimi več naredil. Prednost te »stopničarske« 
delitve pa je tudi nastanek manjših skupin. S tem sem si olajšal delo, pevci 
pa določene stvari v manjših skupinah bolje dojamejo. V zboru je včasih 

 
 
34 DPZ, DPS; MlMPZ, MlMPS in PrMPZ. 
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pelo tudi šestdeset pevcev. Vendar jaz skoraj nikoli nisem delal z vsemi 
skupaj. 

Delali pa ste isti program, ne? 

Isti program. Vedno isti. Včasih sem imel kakšnega korepetitorja, vendar 
je bil ta vedno najprej z menoj, da je vedel, kako naj dela. Da ne bi imel 
potem jaz 10x več dela za njim. Nikoli se ni zgodilo, da bi imel vaje celo 
leto z vsemi skupaj. Znorel bi. Nič ne bi naredil. Imel sem še in še vaj z 
manjšimi skupinami. Večkrat tudi po šest, sedem ur.  

Imeli smo pa še posebne dneve. Imenoval sem jih »pevsko-študijski 
dnevi«. Tukaj smo bili ... recimo sobota in nedelja. Šli pa smo tudi ven za 
deset dni. Slovenijo, recimo, sem celo »prešaril«. In povsod so nas 
izredno lepo sprejeli. Zakaj? Prvič so se čudili tem mladim, da žrtvujejo 
del počitnic za petje. Mislili so, da petje izven šole ne obstaja. V Sloveniji 
je tako dejansko bilo. Zunaj se je malo pelo. Drugič, da prihajamo iz 
zamejstva in da znajo otroci kljub temu tako dobro slovensko. Temu sem 
se večkrat čudil. Da ljudje mislijo, da smo pri nas popolnoma okuženi z 
italijanščino. Pri nas je bil pa ravno materni jezik izredno pomemben. 
Spominjam se tudi, ko smo šli z MPZ in eno skupino deklet v Topolščico. 
Bilo nas je nekaj čez 60 in zavzeli smo cel hotel. Čudili so se, kako je 
mogoče, da se znajo ti mladi tako vesti. Imeli so izkušnje z mladimi iz 
Beograda, ki so jim še v stranišču vse razbili. Ne vem, kaj vse so počenjali. 
Mi pa smo hodili okrog prav zaradi tega, da se ti mladi naučijo živeti v 
enem okolju od jutra do večera, tako kot se spodobi.  

To je tudi prišlo do izraza, ko smo hodili na gostovanja. In sicer nismo 
hodili kar nekam. Šli smo k našim ljudem, k Slovencem. Razen izjemoma 
enkrat, ko so nas povabili iz neke pariške župnije, da bi prišli k njim. 
Drugače pa vedno k Slovencem. In ti Slovenci, to je bilo za njih ... Čudili 
so se temu, da so k njim prišli mladi iz teh koncev. Eno je, če bi prišli iz 
Slovenije, drugo je pa od tukaj.  

Vse to nam je pomagalo, da smo se zavedali in začeli ceniti kraj, kjer 
živimo. To moraš doživljati, si privzgojiti in potem imaš možnost, da to 
tudi daš. 

Že v prvih letih delovanja ste uvedli točkovanje za prisotnost na pevskih vajah. 
Ste to v praksi zares izvajali? 

Ja. Danes tega ne uporabljam, pa mi je žal. Točkovali smo prisotnost in 
delo pri vajah. Na začetku vaje si imel 10 točk, ob koncu vaje pa sem 
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vsakemu povedal, koliko jih je izgubil. Vsak je imel možnost, da je te 
točke dobil nazaj. Ko je nekdo izgubil 10 točk, je moral vajo nadomestiti s 
tem, da je prišel k meni in sem z njim osebno delal. Tega so se zelo držali. 
Zakaj smo se odločili za to? To je bila za otroke spodbuda, da skupinsko 
vajo vzamejo resno. Kdor je delal težave, se je moral zavedati, da na račun 
drugega ne bo lahko prišel skozi. Tukaj ni šlo za odsotnosti, če je otrok na 
primer zaspal. Šlo mi je bolj zato, če je motil. Tega je bilo precej in sem 
včasih komu odbil tudi vse točke. Kot da ga ne bi bilo na vaji. Sem pa imel 
na vsaki vaji tudi kakšnega izmed staršev, eno leto sem to redno 
prakticiral, ki je šel lahko z njim ven. Po nekaj takih posegih pa otroci 
niso več delali tega. To je bila za njih dobra injekcija. 

Bilo pa je uporabno tudi glede prisotnosti na vajah. Če je nekdo manjkal 
večkrat zapored, sem klical starše. Imeli so vse mogoče izgovore, pa bi mi 
lahko vsaj prej sporočili, zakaj otroka ni. Pevci so morali te vaje nujno 
nadomestiti, sicer ne bi mogli več peti z nami.  

To točkovanje nam je pomagalo, da smo lahko ohranjali določen nivo 
dela in da je to naše delo lahko imelo kakšen učinek. Ob koncu vsakega 
leta pa so pevci dobili priznanja, na katerih je pisalo: imeli smo toliko vaj, 
manjkal si toliko, nadomestil si vse vaje. Vsak je dobil priznanje. Sicer ga 
ne bi mogli vsi dobiti, ampak sem jim dal na koncu še eno možnost. 
Junija so se starši kar grebli, kdaj bi njihovi otroci lahko prišli na vaje.  

So bila tudi ta nadomeščanja ob koncu leta za vsakega pevca posebej ali ste 
skupaj v eno vajo združili več otrok? 

Za vsakega posebej. Ampak, ker sem delal z vsakim posebej, sem v eno 
vajo lahko strnil po dve, tri ure siceršnjih vaj. Sem pa takoj videl, ali je 
otrok na skupnih vajah delal ali spal. Dobil sem njegovo samostojno sliko. 
Te vaje s posamezniki sem potem izkoristil za tiste stvari, za katere sem 
vedel, da so šle mimo. Vokal, dihanje, solmizacija, kakšno pesem so mi 
zapeli samostojno ...  

Na pevskih vajah ste tudi preverjali, kako dobro so si zapomnili besedilo in 
melodijo pesmi. Omenili pa ste tudi, da jim nikoli niste dajali dela domov. 
Torej ste ob tem preverjanju pričakovali od njih samo tisto, kar so si 
zapomnili na prejšnjih vajah. 

Tako je. Zanimivo je, koliko si lahko otrok, če je količkaj zbran, že med 
vajami zapomni. Včasih pa me je kdo prišel prosit: »Mi lahko daste za 
domov?« Pa sem mu dal. Nekateri so potem to vsa leta zbirali in imajo 
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sedaj zbirko vsega, kar so tukaj delali. Sicer so na koncu leta mape s 
pevsko-vzgojnimi listi vsi dobili nazaj. Med letom pa so jih imeli tukaj, saj 
je redko kdo, ki bi te liste redno prinašal nazaj.  

Na prireditvi ob zaključku leta je vsak pevec dobil priznanje in mapo s 
pevsko-vzgojnimi listi. Ob teh zaključkih je bila tudi zelo poudarjena 
družabnost. Povedali smo tudi, kakšne načrte imamo za naslednje leto in 
kdaj bomo spet imeli prve vaje. 

Prvo srečanje pevskega leta vedno začnem s starši, da jim predstavim naše 
delo. 

Kaj pa v primeru, da je otrok zbolel? Je točke izgubil prav tako, kot če bi 
manjkal brez razloga? 

Ja. 

Kako so potekali študijski dnevi? 

Vedno smo iskali takšne prostore (npr. del hotela op. a.), da smo bili tam 
lahko sami. Zjutraj smo vstajali v popolni tišini in šli najprej ven na 
telovadbo. Ta je bila prilagojena tako, da so se otroci sprostili. Potem smo 
se vračali v sobe, da so se umili, in nato šli na zajtrk. Vse se je dogajalo v 
miru. Po dveh dneh so se na to že neverjetno navadili. 

Pri obrokih se nam ni nikamor mudilo. To sem ves čas poudarjal: »Pri 
zajtrku, kosilu, večerji se nam ne sme nikamor muditi«. In pa tudi to, da 
smo obrok vsi skupaj začeli in tudi skupaj končali.  

Ob 9.00, 9.30 smo začeli z vajami. Vedno sem imel kakšne korepetitorje, 
da smo se lahko razdelili v skupine. Nikoli nismo imeli skupnih vokalnih 
vaj. Takoj smo se razdelili. Pesmi, ki so bile pripravljene za te študijske 
dneve, smo obdelali po skupinah. Najprej besedilno, s solmizacijo in na 
koncu po glasovih. Vsaka vaja je trajala 45 minut, potem pa smo imeli 15 
minut sprostitve.  

Ste skupine sestavljali glede na glasove ali mešano? 

V začetku, ko je šlo za besedilo, ne glede na glas. Potem, ko je šlo pa za 
večglasne pesmi, pa po glasovih. 

Torej ste jih med vajami premešali. 

Ja.  

Dopoldne je bilo po navadi razdeljeno na tri vaje, nikoli daljše od 45 
minut. Zaradi koncentracije. Po kosilu smo imeli enourni počitek. Spet 
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vse v tišini ali pa v sobi. Če je kdo želel, smo šli pa tudi na sprehod. 
Popoldne smo imeli skupno vajo, spet ne predolgo. Po tistem pa sem 
vedno imel kakšnega gosta. Kakšnega skladatelja, koga za slovenščino ... 
Sledila je malica, spet skupna vaja in večerja. Po večerji smo šli na 
sprehod, ob 10.00 pa so spet vsi morali biti v sobah.  

Vsake toliko časa smo s programom, ki smo ga znali že od prej, ponudili 
tudi kakšen koncert, kakšen večer v hotelu ali pa smo šli kam drugam. 
Zadnji dan je bil po navadi bolj sproščen. Zvečer smo imeli koncert in 
potem skupno večerjo. 

Koliko otrok pa je bilo na teh študijskih dneh? 

Največ mislim da nekaj čez štirideset. Sicer pa dvajset, petindvajset. 

Bi lahko povedali še kaj o vaših gostovanjih? 

Želel sem, da otroci doživijo še neko drugačno okolje, kjer tudi živijo 
Slovenci. Vsakokrat smo pripravili pevski in razvedrilni program. Z nami 
so hodile tudi inštrumentalne skupine. Slovenski sestav: harmonika, bas 
kitara, kitara. Z zborom smo se naučili takšne pesmi, zraven pa smo imeli 
spremljavo. In to je bilo za te naše rojake nekaj posebnega. Tudi otroci so 
uživali. Ta skupina je po koncertu vedno igrala še za ples. V Londonu na 
primer sem imel tudi animatorko, ki je otroke pripravila, da so po 
končanem koncertu vsi prišli z odra in začeli s plesom. Vsi v dvorani so se 
jim nato pridružili. Izredno močno smo poudarjali kulturni in tudi 
družabni vidik. Za naše rojake je bilo to nekaj, česar niso znali izraziti z 
besedami. Za naše pevce pa tudi ena posebna izkušnja. Koncertni del smo 
imeli po navadi v enem prostoru, potem pa smo se s posebnim 
aranžmajem preselili ven, kjer je bil pripravljen prostor za druženje in 
ples.  

V Kanadi, v Torontu, je bilo eno tako posebno srečanje. Tam smo bili pet 
tednov. Ne vem kako je prišlo do tega, da so nas povabili na glavni trg v 
Torontu, kjer smo potem predstavili točko s plesom in petjem. Ravno 
tako je bilo nekaj posebnega v Ameriki, v Clevelandu. To se težko opiše. 

Pri teh gostovanjih se mi je zdelo pomembno, da otroci vidijo, da smo še 
kje drugje. In to, kaj pomeni biti sproščeno skupaj s pesmijo in glasbo.  

Sicer, preko dneva, pa sta spoznavali kraje in ljudi? 

Ja. In spali smo pri družinah. Po hotelih bi bilo nemogoče, saj je bilo vse 
to na ramenih staršev. Nihče nas ni finančno podpiral.  
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Hodili ste tudi na tekmovanja. 

Tekmovali smo z dekliško skupino. V Arezzu, v Zagorju, v Celju smo bili 
samo enkrat kot gostje, Riva del Garda, Vittorio Veneto ... 

Ker sem hodil na tečaje, sem poznal veliko pedagogov, ki so bili na teh 
tekmovanjih v komisiji. Nikoli ne bom pozabil tekmovanja v Rivi del 
Garda. Zelo dobro nam je šlo. Eden izmed članov komisije mi je potem 
rekel: »Veste, vi bi lahko dobili prvo nagrado, če bi peli VAŠE LJUDSKE 
pesmi, prirejene v umetno. Zakaj ste se odločili za tuje pesmi, za katere se 
vidi, da vam ne ležijo? Z njimi se ne morete izraziti.« To me je zelo 
nagovorilo. Čudil sem se, da mi to reče Italijan. Italijani so alergični na 
tuje jezike. Še posebej, če je jezik slovanski. 

Res sem se tega držal in ko smo šli na neko drugo tekmovanje, smo z eno 
skupino pobrali vse nagrade. Peli smo Igraj kolce (Jakob Jež), Pastirček 
(Fran Gerbič) ... Tam nas je poslušal tudi neki skladatelj, ki je potem 
govoril z menoj. Rekel mi je, da bi rad priredil neko italijansko ljudsko 
pesem in želi, da jo poje naša skupina. Kot je želel, smo jo naslednje leto 
peli tudi na tekmovanju in smo tudi dobili nagrado. Hočem poudariti, da 
se moraš na tekmovanjih osredotočiti na to, kar imamo mi. Bodisi ljudske 
pesmi bodisi umetne, ampak pesmi naših, slovenskih skladateljev. Ti so 
konkurenčni s komerkoli. Seveda mora biti zbor pripravljen na to. Pri 
naših zborih imam včasih občutek ... čim manj našega, pokazati moramo 
kako smo mi evropski, svetovni. Škoda, ker mislim, da smo mi narod, ki 
nam je dan ta dar, da s pesmijo pokažemo, da smo. Pa ni važno, koliko 
nas je. Opažam, da je danes otroško in mladinsko petje v slovenskem 
merilu ošibelo. Tega je bilo veliko več. Saj, to se dogaja tudi tukaj. Tukaj 
je stanje dejansko katastrofalno. Mogoče bi moralo biti v šolskih 
strukturah to drugače nastavljeno. Po mojem je vse preveč otopelo. 
Otrokom bi morali dati to možnost. Šola je. Mora biti. In če je v vzgojni 
načrt vključena tudi glasba, bi moralo biti to nujno zelo, zelo dobro 
nastavljeno. 

Ste tudi snemali. 

Šlo mi je le za to, da smo na teh gostovanjih lahko dali kaj svojega iz rok. 
In od tega smo potem lahko tudi kaj dobili. Posneli smo ploščo ljudskih 
pesmi prirejenih skupaj z inštrumentalno skupino, potem je še ena kaseta 
in še kakšen posnetek z naših nastopov. Da bi šli pa snemat prav v 
studijo, tega pa nismo. 
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V zborniku ob 30-letnici Vesele pomladi sem zasledila tudi rubriko S pesmijo 
med nami. Za kaj je pri tem šlo? 

Vsako leto smo k nam povabili kakšen zbor. Zelo veliko smo sodelovali s 
Šuštarjevo iz Ajdovščine na primer. Tudi mi smo šli tja. Potem so prišli iz 
Tolmina, Kopra ... To se dogaja še vedno. Gostili pa smo tudi tuje zbore. 
Iz Rusije, tudi iz Italije. 

Večkrat je bilo tako, da smo obisk tudi vrnili. Ni pa bilo to obvezujoče. 
Vsa gostovanja – pri nas in drugje – so bila enkratno doživetje. Mladi so 
se zelo povezali in bilo je, kot da bi bili od vedno skupaj. To je bilo vedno 
v takem času, da se je lahko dogajalo tudi zunaj. Po koncertu smo šli vsi 
na dvorišče, kjer smo imeli potem sprejem, družabnost. Gostje so vedno 
spali po družinah in nad toplim sprejemom pa so po navadi ostali brez 
besed. Tisti, ki so prihajali iz Slovenije, niso spali tukaj, ker razdalja ni 
tako velika.  

Velik poudarek smo dali družabnosti. Petje ti dejansko pomaga, da znaš 
biti skupaj z nekom, se razvedriti. Vedno smo izbrali primerne pesmi, ali 
pa je bil nekdo, ki je animiral. 

Dolga leta smo imeli tudi Poj, pleši in igraj (Praznik mladih pevcev). V 
dvorani smo imeli koncert zborov, zunaj pa smo postavili oder, da smo 
imeli po koncertu še družabni večer, rajanje. Prišli so tudi odrasli zbori, ki 
so imeli pripravljeno kaj za otroke. Ali pa starši. Nekaj let smo imeli tudi 
zbor staršev, ki je tudi sodeloval na teh prireditvah. Najprej se je ta 
prireditev imenovala Praznik mladih pevcev, potem pa smo jo 
preimenovali v Poj, pleši in igraj ... in še kaj. Enkrat je prišla tudi skupina 
mažoretk in so izvedle svoj program. To se je dogajalo celo popoldne. 
Začeli smo ob dveh, trajalo pa je tudi do osmih zvečer. Imeli smo tudi kaj 
za pojest in popit. Nikoli pa se to ni izrodilo. Vsak, ki je prišel, je šel vesel 
domov. 

Bi lahko povedali še kaj o svetu sodelavcev? 

Starši so prinašali kakšne ideje, pripombe. So sodelovali, v bistvu so veliko 
delali. Tukaj je bilo ogromno organizacijskega dela predvsem, ko je šlo za 
gostovanja in tudi druge stvari. Starši so bili zelo delavni. Pred nekaj leti 
je Vesela pomlad postala društvo –Slovensko otroško in mladinsko društvo 
Vesela pomlad (SOMVP). Tukaj pa mora sedaj biti predsednik, tajnik, 
blagajnik ... Sam sem bil vedno proti temu. Ne zdi se mi, da bi v društvu 
lahko petje ne vem kako cvetelo. Dotične osebe so obremenjene s svojimi 
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nalogami, ker gre tukaj sedaj za povezovanje z državo. Potrebno je 
sestaviti program, upravičiti porabljena sredstva ... in to se izčrpajo tri 
osebe. In potem nimaš drugih, da bi ti praktično pomagali. Prostovoljno 
delo, torej nekaj, kar delaš rad, se ne sme izčrpavati s stvarmi, ki jih moraš 
narediti.  

Starši so bili prisotni tudi na pevskih vajah in so pisali zapisnike. 

Ja, tako je. Vrstili so se. Na vsaki pevski vaji je bil eden. Na svetu 
sodelavcev so starši izpostavljali probleme, ki so se dogajali na vajah in 
potem smo skupaj vedno poiskali pozitivne rešitve. Pogovorili smo se 
tudi, kdo je tisti, ki bi ta problem lahko rešil, oz. se ga lotil. Da se ga ne bi 
vsi hkrati spravili reševat. No, po navadi je to padlo name. Pač, 
zborovodja je vedno tisti strelovod. Bili pa so tudi primeri, ko je bilo bolje, 
da je posegel nekdo drug. Pri mladostnikih so bile te težave in različni 
prepiri na dnevnem redu.  

Danes pa je tudi ta problem. Absolutno mora biti otrok spoštovan, moraš 
ga sprejeti in vse narediti, da se bo ob tebi dobro počutil. Ampak ne smeš 
pa pretiravati. Tvoj otrok ni edini, drugi pa so nepomembni. Ne smeš 
tega delati. Če nisi bil zraven, ne poznaš zgodbe. Ko otroka nekaj 
prizadene, bo tako napel tisti lok, da bo vse okrog popadalo. Danes pa je 
sploh tako. Vsi so popolni, vsi vse znajo. Gorje, da bi se dotaknil otroka. 
Jaz se mu moram samo klanjati. Kot Alahu. In nekateri starši imajo 
strašen vpliv. 

Koliko časa pa ste potem prakticirali to prisotnost staršev na vajah? 

Jaz sem to vedno imel. Potem pa ... Z dekliško skupino sem zaključil leta 
2002/03, ampak tam ni bilo staršev. Otroški pevski zbor je vodila Martina 
Batič, z njimi je tudi diplomirala. Pri njej ni bilo staršev. Sem pa sam 
veliko sodeloval z njo, tako da je vedno vedela, na koga se lahko nasloni. 
Bil sem presrečen, da je bila tukaj. Delala je zelo dobro. Imela je drugačno 
metodo, vendar je bila izredno prijetna, hkrati pa tudi dosledna. Ona je 
otroke izredno veliko naučila. Neverjetno koliko je znala potegniti iz njih. 
Z njenim odhodom pa so nastale nekatere krize in sodelovanje s starši ni 
več dobro teklo. Večkrat sem se čudil, kako je meni to uspevalo. Mogoče 
mi je pomagalo to, da sem duhovnik in si starši niso toliko upali. 
Istočasno se pa nikoli nisem šel »napenjanja«. Včasih me imajo za tistega, 
ki preveč popušča. Ampak pri otrocih mi to ni žal, ker sem velikokrat 
potem našel tisto pravo pot, da je otrok to drugače sprejel, kot če bi že 
takoj stvar zaostril. 
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