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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala zastopanost ljudskih plesov v veljavnem učnem 

načrtu za glasbo in v učbeniških gradivih. V teoretičnem delu sem obravnavala pojem ljudske 

glasbe, plesa, pesmi in glasbil, posebno pozornost znotraj ljudske glasbe pa sem namenila tudi 

otroški ljudski glasbeni dediščini. Prav tako sem v teoretičnem delu povzela tudi nekatere 

dosedanje raziskave s področja odnosa učiteljev in učencev do slovenske ljudske glasbene 

dediščine. V empiričnem delu sem z analizo učnih načrtov in učbeniških gradiv opredelila 

zastopanost ljudske glasbe v njih in obravnavala tudi predlagan način posredovanja 

posameznega ljudskega plesa. Ugotovila sem, da je ljudska glasba v učni proces vključena, a 

še vedno premalo zastopana v primerjavi z drugimi vrstami glasbe, pri čemer je ljudski ples v 

primerjavi z ljudsko pesmijo manjkrat prisoten. Ob tem se porajajo nove priložnosti za 

združevanje ljudske pesmi in plesa. Na koncu sem dodala tudi nekaj svojih predlogov za 

obravnavo slovenskega ljudskega plesa, saj sem ugotovila, da ljudski ples večinoma ni 

ustrezno prilagojen motoričnim sposobnostim učencev ali razložen tako, da bi ga lahko 

učitelji razumeli. Izbrala sem ples kólo, ki se pojavlja najpogosteje. Predlogi so razdelani po 

metodičnih korakih, kar bo učiteljem omogočilo lažje razumevanje, učencem pa hitrejše 

učenje posameznih plesov. 

 

KLJUČNE BESEDE 

o glasbena vzgoja  

o učni načrt 

o ljudska glasba 

o ljudska pesem 

o ljudsko glasbilo 

o ljudski ples 

o kólo 
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ABSTRACT 

In my thesis I explore the representation of folk dances in the current curriculum for music 

and textbooks. In the theoretical part I discuss the concept of folk music, dances, songs and 

musical instruments, with a special emphasis on children's folk music heritage. The 

theoretical part summarizes some previous research on the attitude of teachers and students to 

Slovenian folk music heritage. The empirical part shows the representation of the folk music 

in the current curriculum for music and in music textbooks.  The proposed methods of 

transmission of each folk dance were also included in the analysis. I found out that folk music 

is involved in the learning process, but still under-represented in comparison with other types 

of music. Folk dance is also not as frequent as folk song. At the same time there are new 

opportunities for combining folk songs and dance. At the end I added some of my own 

proposals for dealing with Slovenian folk dance, because I found out that folk dance is mostly 

not adjusted to the motor skills of students or explained well enough for teachers to 

understand it. I chose the dance, called “kólo” (dance wheel), which is the most common. The 

proposals are arranged by methodical steps, which will make it easier to understand for 

teachers, and faster to learn for students. 

 

KEYWORDS: 

o music education 

o curriculum 

o folk music 

o folk song 

o folk instrument 

o folk dance 
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1 UVOD 

Ljudsko izročilo obsega bogato področje ljudskih pesmi, plesov, zgodb, bajk, oblačilne 

kulturne dediščine idr. Osredotočila se bom predvsem na tista področja ljudskega izročila, ki 

so nekoliko bolj povezana z glasbeno vzgojo v osnovnošolskem izobraževanju in z ljudskim 

plesom pri pouku glasbene vzgoje, torej predvsem na ljudsko pesem, ples in glasbila. V 

okviru pojma ljudsko izročilo pa bom obravnavala izročilo, ki je nastalo na območju, kjer 

živijo oz. so v preteklosti živeli Slovenci.  

 

Glavni vir ohranjanja ljudskega izročila je bila včasih družina. V družini in tudi v širšem 

družbenem okolju so ljudje veliko peli, plesali, si pripovedovali zgodbe ipd. V vsakdanjem 

življenju se je ljudsko izročilo prenašalo iz roda v rod. Otroci so bili pogosto obkroženi z 

glasbo; mati jim je pela uspavanke, kasneje pa so si ob igri izmišljevali različne izštevanke in 

zbadljivke ter posnemali vedenje in običaje odraslih. Danes sta tempo in način življenja precej 

drugačna kot v preteklosti. Ljudska dediščina ne prihaja več od doma v šolo, ampak jo učenci 

večkrat prenesejo iz šole domov. Zato ima učitelj za učence pomembno vlogo pri prenašanju 

ljudskega izročila in pri uzaveščanju pomena naše preteklosti. Ljudsko izročilo oz. ljudska 

dediščina ne sme ostati zgolj ena izmed vsebin v učnem načrtu, temveč mora zaživeti v 

vsakdanjem vzgojno-izobraževalnem procesu tudi kot projektno delo, ki ga spodbujajo razni 

projekti in natečaji, zaradi katerih se med učitelji in učenci zbudita želja in potreba po 

spoznavanju slovenskih korenin.  

 

Ples in pesem sta živi obliki izročila, ki bosta v učenčevi zavesti zaživeli le, če ju bomo 

učitelji izvajali tudi v praksi in učence navajali k odgovornemu odnosu do ljudske dediščine. 

Tako se bo v učencih izoblikoval pozitiven odnos do ljudske dediščine, ljudsko izročilo pa 

bodo vgradili v svoj vrednostni sistem ter ga tako prenašali tudi na prihodnje rodove. Nikakor 

pa se ne smemo zadovoljiti samo z multimedijskimi predstavitvami, ki počasi izpodrivajo 

aktivno udejstvovanje učencev in učiteljev pri pouku. Res je, da je multimedijski zapis 

odličen za arhiviranje dediščine in učitelju omogoča dobro demonstracijo ljudskega izročila, a 

učenje ne sme ostati zgolj na pasivni ravni, ki jo na tak način spodbujamo. Učenje mora še 

vedno pretežno vsebovati učenčevo aktivnost, za kar pa se moramo tudi učitelji ustrezno 

pripraviti. V diplomskem delu se bom zato dotaknila tudi ustreznosti predstavljanja ljudskih 

plesov učencem. 
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2 LJUDSKO IZROČILO 

Ljudsko izročilo zajema široko področje, ki je povezano z življenjem ljudi v preteklosti. 

Povezano je z njihovimi vsakodnevnimi aktivnostmi, s posameznimi prazniki ter posebnimi 

priložnostmi. Zajema tako oblačilno dediščino, šege in navade kot tudi ljudsko glasbo. 

 

2.1 Ljudska pesem 

Ljudska pesem je del živega izročila in jo je mogoče podoživeti  šele ob prepevanju ali 

poslušanju, ko lahko v polnosti dojamemo njeno lepoto. Tako ljudska pesem ni le nesnovna 

dediščina, ki jo je potrebno ohranjati, temveč postane naša vrednota, za katero bi se morali 

truditi tako doma kot tudi v šoli. 

 

Pesem je človeka spremljala pravzaprav povsod, posebej pa ob različnih priložnostih, zato je 

značilnost slovenske ljudske pesmi prav njena raznolikost. Mati je otroku pela že ob zibelki, v 

fantovski druščini pa je bilo petje zelo pomembno, saj je bilo prisotno pri vseh ženitovanjskih 

običajih. Tudi ob smrti je bila pesem tista, ki je spremljala dogajanje. Poleg tega pa je bila 

prisotna tudi v vseh letnih časih: spomladi, v pustnem času, ob jurjevanju, na florjanovo, nato 

ob kresnih navadah in tudi ob ličkanju, žetju, ribanju repe in zelja, steljarjenju itd. Poznamo 

pa tudi pesmi o obrtniških poklicih in nabožne pesmi, ki so zanimive tako z oblikovnega kot 

tudi z vsebinskega vidika (Kramolc, Kumer in Tomc, 1969). 

 

Po obliki so slovenske ljudske pesmi večinoma kitične, včasih pa je kitica lahko tudi že samo 

verz ali dva. V novejših pesmih pa se pojavljajo tudi 5-, 6-, ali 7-vrstične kitice. Posamezni 

verzi so pri nekaterih oblikah kitic med seboj popolnoma različni, drugje pa se posamezni 

verzi v kitici tudi ponavljajo. V pripovednih pesmih se pogosto pojavlja štirivrstična kitica, 

kjer je tretji verz sestavljen iz nesmiselnih zlogov (npr. tralala), četrti verz pa je ponovitev 

drugega. Posebej pomembna oblikovna prvina ljudske pesmi pa je refren ali pripev, ki se 

lahko pojavlja na koncu kitice ali pa je vrinjen med verze (prav tam). 

 

Z obliko kitice se povezuje tudi metrični obrazec posameznega verza. Verz dvovrstičnih 

kitic je pogosto sedmerec s premorom po četrtem zlogu (4 + 3) ali značilni slovenski tridelni 

osmerec (3 + 2 + 3). V starejših pesmih se pojavlja šesterec, v novejših pa dvojica osmerca in 

sedmerca (8/7) ali sedmerca in šesterca (7/6). Pri poskočni kitici se pojavlja dvojica 6/5 ali 
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5/4, pri čemer štejemo zloge vedno od prvega poudarjenega zloga naprej. Metrični obrazec je 

pri nekaterih starejših dobro ohranjenih pesmih enak skozi celotno pesem, pri drugih pesmih 

pa je zaradi posameznih daljših ali krajših verzov ohlapen (prav tam). 

 

Melodije starejših pesmi so preproste, z le nekaj toni in majhnim glasovnim obsegom. Pesmi 

so večinoma durove, redkeje pa tudi molove, v Prekmurju se pojavlja tudi pentatonika (prav 

tam). 

 

Ritem slovenske pesmi je večinoma petdobni (npr. 5/8 ali menjava 3/4 + 2/4). Ker pa 

raziskovalci tega niso znali zapisati, so se nekatere pesmi priredile do te mere, da so postale 

veliko bolj enolične v klasičnem 2/4, 3/4 ali 4/4 taktovskem načinu ali pa so ga zapisali kot 

3/4 ritem s punktirano prvo četrtinko (prav tam). Tako se je pesem počasi spremenila v 

enostavnejšo obliko, saj se ni več prenašala zgolj iz roda v roda, ampak je obstajala tudi v 

pisni obliki, ki so jo lahko uporabljali tudi učitelji. Slednji so tako lahko pesmi, ki jih sicer iz 

otroštva niso poznali, učencem posredovali v takšni obliki, kot so jo raziskovalci zapisali. 

 

Način petja je pri slovenskih ljudskih pesmih vedno večglasen. V obrobnih slovenskih 

pokrajinah je dvoglasen, v Beli krajini pa se celo oba glasova približata najprej v sekundo in 

nato združita v unisono. Sekundno dvoglasje je značilno tudi za Rezijo, ob njem pa še 

spremljevalni ležeči ton (»bordun«). V Prekmurju se kvartno dvoglasje včasih križa in 

»pride« spodnji glas nad zgornjega ali obratno. Klasično dvoglasje s terco ali seksto se 

pojavlja predvsem v osrednji Sloveniji, pri čemer je lahko vodilni glas zgoraj, spremljajoči pa 

se »prilaga« spodaj, ali pa je vodilni glas spodaj, spremljajoči pa poje »čez«. V triglasnem 

petju je vodilni glas večinoma v sredini, spremljajoči poje »čez«, spodnji pa basira. Kadar se 

pojavi še četrti glas nad zgornjim, pa pravijo, da poje »na tretko«. Kakšen izreden tenorist pa 

včasih zmore zapeti še »firar«, kar je najvišji glas pri petglasnem slovenskem ljudskem petju 

(prav tam). Jodlanje ni slovenskega izvora, saj so ga k nam iz nemških krajev prinesli vajenci 

(Ramovš, 2010/2011). Petje teh pesmi je bilo skoraj vedno veliko počasnejše in bolj 

raztegnjeno kot danes. 

 

2.1.1 Ljudska plesna pesem 

Poznavanje ljudskih plesnih pesmi lahko pri pouku dobro uporabimo, saj jih lahko združimo s 

petjem in  plesom. Pri tem pa moramo seveda paziti na primerno poenostavljanje plesa. Med 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

4 
 

ljudske plesne pesmi uvrščamo pesmi, ki se pojejo ob plesu. Med njimi so se nekatere, 

predvsem poskočnice, že osamosvojile in se pojejo tudi ob drugih priložnostih.  

 

Poznamo nestalne ter stalne pesmi. Stalne pesmi se ob plesu vedno pojejo v enaki obliki, 

najstarejši zapisi teh pesmi pa so nastali v Beli krajini. Peli so jih ob kólanju, ki je prišlo na 

naše območje z Uskoki. Petje je imelo tu prednost pred plesom, zato so bili koraki enostavni, 

pesem pa so peli brez spremljave. Navadno je kólanje predstavljalo peti uvod v pravi ples. 

Sem spadajo pesmi, kot so npr. Igraj kolce, ne postavaj, Pobelelo pole z ovcama, Aj zelena je 

vsa gora, … Posebnost je metliško kólo, pri katerem se pojejo štiri pesmi, ki so danes 

povezane v eno. Kólanju podobna so peta kóla, ki so nastala pod vplivom parnih plesov in 

instrumentalne spremljave. Zato se pojejo ob spremljavi, koraki pa so že zahtevnejši. Sem 

spadajo pesmi, kot so npr. Hruške, jabuke, slive, Lepa Anka kólo vodi, … Pogosto pa se je 

pelo tudi ob raznih plesnih igrah, pri mostnih igrah (Al je kaj trden most), igrah z izbiranjem 

soplesalca (Le okol, le okol, Zdaj se vidi, zdaj se zna, …) ali igrah z nadštevilnim plesalcem 

(Zdaj grejo pa ženske, Hitro zasuč se ukol,…). Vloga pesmi je, da opisuje ali povzema 

dogajanje med plesom (Ramovš, 1999).  

 

Med pesmimi, ki spremljajo parne plese, so najpogostejše poskočnice, pri katerih so ob 

štajerišu izmenično peli fantje in dekleta, se pomikali po krogu in nato zaplesali plesno figuro. 

Sčasoma se je to razgubilo in so se pesmi pele samostojno. Podobno peto-instrumentalno  

obliko je imel v Ziljski dolini tudi prvi rej. Pesem je spremljala tudi rezijski ples, kjer je bila 

instrumentalna melodija povzeta po melodiji pesmi, npr. Da lipa 'ma osojska vas. Od drugih 

parnih plesov sta imela stalno kitico dva plesa: nekdanji čevljarski cehovski ples šuštarska oz. 

šuštarpolka in belokranjska varianta zibenšrita Izrasla je kopinja. Stalne pesmi pa so imele 

tudi nekatere plesne igre (prav tam). 

 

Vse druge plesne pesmi so nestalne. Pojejo se ob plesnih igrah (npr. Marko skače po zelenoj 

trati, Ljub'ca moja oj kod si ti hodila, Ptički po luftu letajo, Okol' mize, okol' mize), redkeje pa 

ob pranih plesih (Ob bistrem potoku je mlin, Jaz sem sirota). Posebna skupina nestalnih pesmi 

so parafraze (prav tam), ki so jih vsebovali naslednji plesi: nojpajeriš, zibenšrit, nojkatoliš, 

mrzulin, mašarjanka, šamarjanka, malender, sotiš, špicpolka, krajcpolka, kosmatača, Po 

zelenoj trati, Sirota (prav tam, str. 173). 
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2.2 Ljudski plesi 

Etnološka znanost se že dolgo ukvarja s pojmom »ljudski«, glede katerega se še vedno ni 

povsem poenotila. Pojem naj bi predstavljal tisto izročilo, ki prihaja od ljudstva oz. je njegova 

last. A ljudstvo zavzema tako kmečki kot tudi meščanski sloj. Zato za plese, ki jih je plesalo 

kmečko prebivalstvo, težko rečemo, da so ljudski. A žal do sedaj etnološka znanost še ni našla 

ustreznejšega izraza zanj. Pojem ljudski ples tako danes označuje plese, ki so se v določenem 

obdobju plesali v najširših plasteh prebivalstva (Ramovš, 2010/2011).  

 

Etnokoreologija je veda o plesnem izročilu nekega naroda, ples pa opredeljuje kot vsako 

ritmično gibanje, ki ni delo (prav tam). Tako včasih k plesu spada tudi navadna hoja, ki ima 

poseben pomen. Ples je lahko del družabnega plesa ali pa del šeg in običajev, ki so bili 

pogosto povezani tudi s plesom. Da ples obstaja že dolgo, lahko sklepamo iz različnih 

zapisov. Na raznolikost plesov pa je močno vplivala tudi geografska razdeljenost slovenskega 

območja. 

 

Ljudski plesi so se tako kot drugi deli ljudskega izročila prenašali iz roda v rod, njihov prenos 

pa nikoli ni bil povsem enak. Godci not niso poznali, zato so melodijo igrali po posluhu, ta pa 

se je posledično zelo pogosto spreminjala. Tudi plesalci so si navadno zapomnili le bistvene 

prvine plesa (Ramovš, 1992), zato so se plesi med seboj kljub isti osnovi precej razlikovali. A 

k pojmu ljudski ples kljub nekaterim izjemam (npr. rašpla, ki je nastala med obema vojnama) 

prištevamo zgolj plese, ki so nastali do prve svetovne vojne (Knific, 2010), čeprav so jih 

ponekod (npr. na Pohorju) plesali tudi kasneje, in sicer vse do 60. let 20. stoletja (Fuchs, 

2004). Plesov, kot so na primer tango, fokstrot, swing itd., ki so nastali kasneje, pa med 

ljudske plese ne prištevamo več, čeprav so bili med ljudmi v tistem obdobju zelo priljubljeni 

(Knific, 2010). 

 

2.2.1 Viri o plesu 

Prvi viri o plesu izhajajo že iz 13. stoletja, ko se prvič pojavi ime slovenski ples. Iz virov 

izvemo, da so takratne plese plesali ob spremljavi dud. V rokopisih iz 14. stoletja najdemo 

opis obrednih plesov ob ustoličevanju koroških vojvod. V zapisih se pojavlja tudi prepoved 

mrliških plesov na območju zgornjega Posočja. V 17. stoletju Janez Vajkard Valvasor v Slavi 

vojvodine Kranjske opiše navade ljudi v povezavi s plesom, običaje, godčevske sestave, 

načine oblačenja in druge okoliščine plesa, kot na primer kje in kdaj so ljudje plesali, kako 
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dolgo je ples trajal, kako je potekal odkup plesnih pravic in podobno. Za poznavanje in učenje 

slovenskega ljudskega plesa je zelo pomemben  zapis iz konca 18. stoletja, v katerem Anton 

Tomaž Linhart opiše gorenjski ples iz Bohinja, pri katerem plesalec skače, plesalka pa se 

umika, na koncu pa zaplešeta skupaj. Ostanek tega bohinjskega plesa je ples, ki ga poznamo 

pod imenom potrkana. Podobno se v Ziljski dolini pojavi visoki rej, najdemo pa tudi še nekaj 

zapisov o plesih Dolenjcev in Vipavcev (Ramovš, 2010/2011). 

 

 
Slika 1: Ples na Gorenjskem (J. V. Valvasor 1984: str. 115). 

 

Zanimivi poskusi zapisovanja plesa se pojavijo v času cesarja Ferdinanda leta 1838, ko je le-

ta med ljudi razposlal ankete, v katerih je spraševal po tem, kaj in kako ljudje plešejo. 

Izpolnjevali so jih nemški uradniki, zaradi različnosti kultur in nepoznavanja slovenskega 

obredja ter izročila pa so prišli do sklepa, da Slovenci ne znajo plesati oz. da v plesu 

posnemajo Nemce. V približno enakem času (od 1812 do 1849) je nadvojvoda Janez opravil 

podobno anketo na Štajerskem in prišel do enakih zaključkov, le da se je tokrat pojavil 

podatek, da v Solčavi plešejo polko (Ramovš, 2010/2011). Predvsem štajeriš so opisali kot 

popačen nemški ples, čeprav se je v tem obdobju razvijal že povsem samostojno. Seveda pa se 

moramo zavedati, da je razlog za takšne ugotovitve tudi ta, da smo Slovenci iz nemških krajev 

v resnici prevzeli precej izročila. V 19. stoletju se je v časopisih pojavljalo vedno več člankov 

o plesih, čeprav večina takratnih poročil še vedno govori o običajih, obredih in navadah. Zelo 

pogosti so opisi plesov iz Ziljske doline in Bele krajine. Razlog je verjetno ta, da sta se ti dve 

pokrajini raziskovalcem zdeli najbolj zanimivi. Iz osrednjih pokrajin se je tako marsikatero 

izročilo izgubilo, saj ga ni nihče zapisal (Ramovš, 1992). Razlike med izvirniki in plesi, ki so 

se iz njih razvili na naših tleh, lahko opazimo v tempu plesanja, ki je od izvirnika navadno 
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hitrejši, plesi pa so v dvodelnih oblikah, ki so krajše od izvirnikov. Znotraj enega plesa 

pogosto obstaja več oblik, saj je bil slovenskih plesalec nagnjen k improviziranju, zato je iz 

trodelne oblike plesa nastala dvodelna (prav tam). 

 

Drugi pisni in ustni viri, ki so za preučevanje ljudskega plesa prav tako zelo pomembni, so  

ljudske pesmi, ki opisujejo navade ljudi ob plesu. Nastanek pesmi seveda ni vedno nujno 

povezan z opisom plesa, niti ne moremo vedno vedeti, ali je avtor pesmi opisoval ples ali pa 

se je zgolj slikovito izražal. 

 

 
Slika 2: Veseljačenje (Panjske konjčnice, 2013). 

 

Zelo pomembni viri o plesu so tudi likovni, saj prikazujejo plese, oblačilno dediščino, godce, 

plesalce itd. Z njihovo pomočjo lahko dopolnimo poznavanje ljudskega plesa, ki smo ga že 

pridobili z analizo pisnih virov. Likovni viri nam omogočijo vizualno predstavo plesnih oblik, 

število godcev in instrumente, na katere so igrali, način oblačenja in še kakšno drugo 

podrobnost o okoliščini plesa. Žal pa teh virov, ki bi prikazovali ljudski ples, ni veliko. 

Najstarejši likovni vir ljudskega plesa je freska Sv. Nedelje na cerkvi v Crngrobu, kjer 

plesalci plešejo v kačasto zaviti obliki. Freska Sv. Nedelje se pojavi še v Pristavi pri 

Polhovem Gradcu, kjer sta prikazana dva para, ki plešeta ob spremljavi dud. Znan je tudi 

bakrorez Gorenjcev pri plesu iz Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja. V 18. 

stol. se pojavijo tudi upodobitve ziljskega reja pod lipo, nekaj upodobitev plesa pa najdemo 

tudi na panjskih končnicah. Razni kasnejši avtorji, kot na primer Jama, Gaspari in Perko, pa si 

niso več prizadevali prikazati ples kot tak, temveč gre pri njihovem ustvarjanju že za 

samostojno umetniško upodobitev (prav tam). 

 

Tretji najpomembnejši dejavnik pridobivanja informacij o plesu so informatorji oz. plesalci 

sami, ki opišejo, kako so včasih plesali. Tudi oni močno vplivajo na prenašanje in zapisovanje 
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ljudskega izročila. Tako se je znanstveno raziskovanje slovenskega ljudskega plesa pojavilo 

šele s Francetom Maroltom, ki je na terenu poiskal informatorje, ki so se plesov še spomnili, 

in njihovo pripovedovanje zapisal. Obenem pa je ugotovil, da ples počasi izumira (prav tam). 

Raziskovalci, ki so raziskovali ljudske plese, so le-te skrbno zapisovali in zapiske izdajali v 

knjigah, s čimer so plesi postali dostopnejši vodjem folklornih skupin. Tako imamo danes kar 

nekaj zapisov o plesih iz obdobja s konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja. O starejših plesih 

pa obstaja zelo malo podatkov. 

 

Zavedati se moramo, da so danes folklorne skupine tiste, ki ne samo da ohranjajo izročilo 

ljudskega plesa, temveč ga tudi poustvarjajo in se trudijo ples prikazati v njegovi pravi obliki 

in vlogi ter tako skrbijo za to, da ljudski ples ne potone povsem v pozabo. Živ ples pa lahko 

danes le še redkokdaj vidimo, na primer v Reziji. Pri prikazovanju in poustvarjalni dejavnosti 

folklornih skupin pa vedno pride do spremembe plesnega izročila. Ob prehodu ljudskega 

plesa v folklorizirano obliko se ta v rokah folklornikov spremeni, zato bi lahko to 

folklorizirano obliko ljudskega plesa poimenovali tudi folklorni ples, saj se zagotovo razlikuje 

od prvotnega, ki je bil zapisan na terenu (Knific, 2010). 

 

Za dobro razumevanje ljudskega plesa je potrebno poznati njegovo ozadje, kar pomeni, da 

moramo poznati dogajanje pred in dogajanje po plesu, saj obe dogajanji spreminjata ples in 

mu dajeta posebno vrednost, četudi so koraki vedno isti (Nahachewsky, 2001). Podobno se 

dogaja tudi pri folklornih skupinah. Tudi če korake obdržimo, je ples v odrski postavitvi 

drugačen, kot je bil v življenju ljudi v zgodovini. Nahachewsky navaja Hoerburgerjeve 

razloge za to v štirih točkah: 

o Ljudski ples je bil včasih del življenja skupnosti, kar v folklornih skupinah ni mogoče. 

o Ljudski ples nikoli ni točno določen. Z vsakim nastopom folklorne skupine ga drugače 

poustvarimo in prikažemo v drugačni obliki. 

o Poučevanje ljudskega plesa je v folklornih skupinah naloga umetniškega vodje, vemo 

pa, da so se v preteklosti ljudski plesi prenašali iz roda v rod. 

o Nastopi folklornih skupin so večkrat sami sebi namen oziroma gre za zavestno 

prikazovanje dela folklorne skupine, kar pri plesu v prvotni obliki ni bilo v navadi 

(prav tam).  
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2.2.2 Oblika plesov 

Slovenski plesi so večinoma parni plesi, skupinskih pa je malo. Kar precej plesov so k nam 

prinesli vajenci iz nemških krajev, potem pa jih je ljudstvo prevzelo. Z izročilom in 

prilagajanjem plesnim podobnostim takratnih plesalcev pa so plesi pridobili svojo današnjo 

podobo (Ramovš, 2010/2011). Nekateri plesi pa imajo še vedno svojo prvotno obliko, po 

kateri lahko ugotovimo njihov izvor. Tako vemo, da je tujega izvora ples mafrina, ki prihaja 

iz Italije, čardaš z Madžarske in kólo (npr. nemo kólo) s hrvaškega območja, od koder so ga k 

nam prinesli Uskoki (prav tam). 

 

Plesi so se sprva razvijali v meščanskih krogih, nato pa so se razširili na podeželje. Skupinski 

plesi slovenskega izvora spadajo med starejše plese (Ramovš, 1992). To so preprosti plesi s 

tekom in poskakovanjem: kačo zvijat, kowtre šivat, razni mostovi, čindara in plesne igre. Ti 

preprosti plesi veljajo za najstarejše oblike plesov na Slovenskem. Mednje spada tudi 

romarski vrtec, ki so ga romarji igrali na Marijinih božjih poteh, Abrahama gredo, Al' je kaj 

trden most, kujtr ali kowtr šivat. Med starejše plese spada tudi belokranjski svatbeni ples 

rešetca, pri katerem gre za redek primer, ko odrasli plešejo otroško igro, kjer se ena skupina 

manjša, druga pa veča. 

 

Posebna oblika slovenskega plesa je tudi kólo, ki so ga k nam prinesli Uskoki, zato se pojavlja 

predvsem na belokranjskem območju. Gre za počasen ples v krogu, ki ga plešejo ob petju, in 

se pojavlja v različnih plesnih oblikah (gl. poglavje Ljudska plesna pesem). 

 

Parni plesi, ki so skoraj vsi tujega izvora in prilagojeni slovenski gibnosti, pa so mlajši od 

skupinskih plesov. Pojavljati so se začeli od 17. stoletja naprej (prav tam): štajeriš, zibenšrit, 

majlpajeriš, potrkana, mazurka, mašarjanka, mrzulini, … Polka se pojavi v 19. stoletju, iz nje 

pa se razvijejo dvodelni plesi: požugana, križna polka, … Polka je različno poimenovana: 

kadar gre za polko, pri kateri se plesalci vrtijo na mestu ali po krogu, se imenuje cvajšrit, 

polka s poskoki, odskoki ali tresljaji pa ima več imen: trablan, stara polkica, poskočna, … 

Valček v obliki prestopanja v ritmu se pojavi že v 18. stoletju. Svojo današnjo obliko 

dunajskega valčka pa pridobi šele veliko kasneje. Ob plesu so vriskali večinoma moški, razen 

v Reziji, kjer vriskajo tudi ženske (Ramovš, 2010/2011). 
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Tudi stari cehovski plesi so pustili nekaj sledi, a žal sta se izmed njih ohranila le dva. Prvi je 

šuštarska ali ponekod imenovana tudi šuštarpolka, ki spominja na čevljarski ceh in delo 

čevljarjev. Plesali so jo skoraj po vsej Sloveniji, razen v Beli krajini, na Primorskem in v 

Ziljski dolini. Drugi ples je prekmurska tkalečka, ki ga plešejo le moški. Gre za spretnostni 

ples s pretikanjem robca pod kolenom in spominja na pretikanje tkalskega čolnička. Temu 

plesu sorodna pa je Miha Tunč polka s Štajerske, kjer gre za pretikanje kuhalnice pod 

kolenom. 

 

Redki plesi so solistični. Včasih se želi kakšen plesalec pokazati in pleše npr. s kozarcem. Od 

plesov pa mednje uvrščamo koranta, štajerskega kopjaša, belokranjskega zastavnika, 

prekmurskega pozvačina, bohinjskega otepovca in gorenjski ter štajerski ples s pogačo 

(Ramovš, 1992).  

 

Tudi samo moški oz. samo ženski plesi se pojavljajo redko. Poznamo moški ples tkalečka in 

belokranjski turn, od katerih sta oba solistična (razen ples s pogačo). Ženska plesa pa sta 

črnomaljsko kólo in kurji tajč, v Porabju pa še obredni svatovski ples (prav tam). 

 

Glede na zunanjo obliko plesov so najbolj izrazite krožne oblike, kjer je osnova zaprt sklenjen 

krog. Pri posameznih plesih, kot na primer tkalečka, pa se pojavi tudi nesklenjen zaprt krog. V 

sklenjenem polkrogu plešejo v Predgradu, ko šivajo žaklje. Tak krog pa se pogosto spremeni 

v kačo, ki polžasto zavija na plesišču. Druga oblika je ravna vrsta, ki se pojavlja pri 

predgrajskem mostu, otroški igri Prišla majka s kolodvora, pri rezijanki, … Ravna sklenjena 

kolona se pojavi pri otroškem plesu dreto šivat, metliškem mostu, v nesklenjeni koloni pa 

tekajo in plešejo koranti. 

 

Parne plese pogosto določa že sam ples in zaporedje korakov. Plesalca v paru se skoraj vedno 

ves čas držita v določeni plesni drži. Nesklenjen par je prisoten zgolj na območju rezijanskih 

ljudskih plesov. Do 19. stol. so pari plesali po krogu, kasneje pa so se razporedili po plesišču. 

Kadar so plesali po krogu, so navadno plesali v nasprotni smeri urinega kazalca, a to ni bilo 

pravilo, ki bi veljajo povsod in za vse plese. 

 

Obliko plesov in njihovo izvajanje je v svojih knjigah zapisal Mirko Ramovš. Ti zapisi so 

danes v veliko pomoč vsem, ki poučujejo in prenašajo ljudski ples na naslednje generacije. V 

knjigah je ples zapisan v dveh oblikah. Prva, ki je nekoliko lažje razumljiva, je opisna oblika 
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plesa. Kljub lažji razumljivosti pa je v nekaterih detajlih pomanjkljiva in obenem tudi dolga 

za prebiranje. Druga oblika zapisa je s kinetogramom. Ta oblika je kratka in vsebuje vse 

podrobnosti drže in korakov, a je mnogi ne znajo prebrati. Za pomoč pri prebiranju 

kinetogramov pa je Bruno Ravnikar že leta 1980 izdal knjigo z naslovom Kinetografija, ki 

razlaga pomen simbolov v zapisu plesa, in vsebuje zapis še 300 drugih jugoslovanskih plesov. 

Poleg tega pa je v njej tudi zapis prijemov in korakov slovenskega ljudskega plesa, nekaterih 

družabnih plesov in primeri uporabe kinetografije v športu. Knjiga je bila hitro razprodana, 

zato je bila leta 2004 ponatisnjena (Ravnikar, 2004).  

 

 
Slika 3: Kinetografija, ples in gib (Ravnikar, 

2004). 

 
Slika 4: Kinetografija (Ravnikar, 1984). 

 

2.2.3 Vloga plesa 

Ples je imel tako včasih kot danes družabno in obredno vlogo. Ljudje so vse leto plesali ob 

rojstvih otrok, ob boleznih otrok, ob vseh delih poroke (od snubitve do svatbe), ob smrti in 

različnih praznikih in priložnostih. S plesom je bilo zaznamovano celotno človekovo 

življenje. Plesali so ob vseh pomembnih življenjskih mejnikih in s tem še poudarili 

pomembnost posameznega dogodka. Radi so zaplesali tudi ob drugih dogodkih med letom, pa 

naj je bilo to farno žegnanje, god kakšnega izmed svetnikov, dobro končano delo, ali pa ob 

pustu, pri katerem tekanje in poskakovanje mask spada med najstarejše oblike plesa. Pri 

nekaterih plesih gre za posnemanje živalskega obnašanja. Tako se je razvil kurji tajč, ki ga na 
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Štajerskem na svatbah plešejo samo ženske. Štajerski konjski ples domnevno izhaja iz 

obrednih plesov za plodnost.  

 

Edini čas, ko se ni plesalo, sta bila post in advent, ko se ni spodobilo plesati, saj je bilo vse 

delo in življenje v tem času usmerjeno v spokornost. Lahko bi rekli, da se je plesna sezona 

začela z velikonočnim ponedeljkom in se končala s pričetkom adventa. Po božiču so lahko 

zopet plesali. Posebej znan ples je bil na silvestrovo in novega leta dan. Nato pa so plesali 

vsako nedeljo vse do pusta, ki so ga zopet obeležili s posebnim rajanjem. Za ples pa je bilo 

vedno potrebno plačati. 

 

Seveda pa so ljudje plesali tudi samo za sprostitev, pri čemer so plesne korake, ki so jih znali, 

prilagajali tudi na nepravo melodijo. Ob tem so se v ples počasi začeli uvajati tudi koraki 

novejših plesov, ki drugače na podeželje niso zašli. V začetku 20. stoletja so bili taki tango, 

fokstrot in drugo, imenovali pa so jih šimiples ali šimipolka (Ramovš, 1992). Tudi danes ni 

dosti drugače kot včasih. Na veselicah ali ob drugih priložnostnih plesih plesalci pogosto 

plešejo s koraki, ki približno spominjajo na določen ples, ali pa si korake in plesne figure 

izmišljujejo sproti. Tako nastajajo vedno nove oblike plesov. 

 

Skoraj na vsem slovenskem narodnostnem ozemlju so plesali iste plese, ki so imeli enako 

osnovo, a so se med seboj razlikovali. Stil posamezne pokrajine, včasih tudi kraja, se je na 

plesu vidno izražal. Za plesalce iz hribovitega alpskega področja so bili značilni zamahoviti 

gibi, ki so se prepletali s potrki, poskoki in vrtenicami. Plesalci osrednjega dela so plesali 

nekoliko bolj razširjeno in zibajoče. Na ravninskem predelu Slovenije pa se je že poznala 

prostorska razgibanost in zagnanost. Opaziti pa je tudi veliko večje pojavljanje kóla in težnja 

k podobnim lahkotnim plesom. Seveda pa tega ne moremo posplošiti na celotno pokrajinsko 

območje. Povsem razumljivo je, da se koraka hribovskega in ravninskega plesalca nekoliko 

razlikujeta. Poseben stil lahko opazimo v priobalnih predelih, kjer se pojavi zibanje z boki, ki 

ga drugje večinoma ne poznajo. 

 

Dekleta na plese niso smela hoditi, saj so tista dekleta, ki so bila pogosto na plesih, veljala za 

lahka. Prav tako se ni spodobilo, da bi dekleta plesala v gostilnah. Na ples so smela le v 

spremstvu staršev, starejših bratov ali v družbi sovrstnic. Potem pa so stala ob strani plesišča 

in čakala, da so jih prišli iskat fantje. Dekle fanta ni smelo zavrniti, saj je to lahko zelo hitro 

pripeljalo do pretepa. 
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Danes so se navade pri plesu že precej spremenile. Tudi dekleta vabijo fante na ples, kar 

včasih ni bilo dopustno. Ostala je navada, da je za ples potrebno plačati, najpogosteje v obliki 

vstopnice, ki jo kupimo za to, da se plesa lahko udeležimo. Veliko stvari se je spremenilo, 

tudi nekateri običaji so izginili. Še vedno pa velja, da Slovenci radi plešemo. 

 

2.2.4 Ljudske plesne igre 

Etnokoreologom, ki k plesu prištevajo vsakršno gibanje s posebnim pomenom, povzroča 

težave razlikovanje med plesi, igrami in običaji, saj ljudje pogosto kot ples dojemajo zgolj 

»ritmično gibanje skladnih oblik, s predpisanim obrazcem korakov, ki ga /plesalci/ le 

nezavedno prilagajajo svojim zmožnostim plesanja« (Ramovš, 1992, str. 8). Slovenci navadno 

kot ples dojemamo parne plese, medtem ko smo plese v krogu poimenovali kot igre oz. plesne 

igre. Tudi v literaturi lahko najdemo opredelitev plesa v pravem pomenu, ko se plesalci 

primejo za roke ali v plesno držo in ustvarijo krog, vrsto ali kačo (Fajdiga, 2006).  

 

Igre so imele različen namen. Večinoma so služile za zabavo plesalcev. Največ zabave je bilo 

ob plesih z menjavanjem soplesalca ali z nadštevilnim plesalcem. V večini primerov plesalci 

plešejo v parih, tisti brez para pa z metlo, dokler je ta ne vrže ob tla, kar je znak za menjavo 

parov. Ponekod stoje dekleta v vrsti, fantje pa plešejo okrog njih, dokler se ne spremeni 

melodija, pri čemer najmanj uren plesalec ostane brez plesalke. Obstaja pa tudi druga 

različica, pri kateri stojijo fantje v vrsti in dekleta plešejo okrog njih.  

 

Dobro poznana je tudi igra, ki jo na Štajerskem imenujejo trikot. Gre za igro, pri kateri 

plesalci plešejo okrog stola, tisti pa, ki ob prekinitvi melodije ostane brez stola, je izločen iz 

igre. Priljubljene pa so bile tudi igre z izbiranjem soplesalca, kot npr. špegutanc, ko je 

plesalka izbirala z ogledalom v roki in zavračala nezaželene fante, z želenim pa je zaplesala. 

Temu podoben je povštertanc, kjer se plesalec ali plesalka izbirata z blazino, na katero z 

izbranim poklekneta, se poljubita in zaplešeta polko. 

 

2.3 Ljudska glasbila in godci 

Nemo plesanje je bilo pri nekaterih plesih v veljavi vse do 2. polovice 19. stoletja. Tudi plesi, 

ki so bili včasih brez glasbene spremljave, so počasi dobili spremljavo. Edini ples, ki je ostal 

brez spremljave, je bil mutasto kólo. Za spremljavo pa so poskrbeli godci s svojimi glasbili ali 
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pa so ob plesih samo peli. Peti plesi prihajajo večinoma iz Bele krajine. Od tam prihajajo tudi 

peto-instrumentalni plesi, ki pa se pojavljajo tudi v drugih pokrajinah, a jih ni veliko. Večina 

plesov ima instrumentalno spremljavo, ki je za naše plese najpogostejša. 

 

Plesne melodije so večinoma v dvodobnem (2/4) ali trodobnem (3/4 in 3/8) taktu. Le v Reziji 

in Ziljski dolini se pojavljajo tudi melodije iz sestavljenih ritmov, kjer se menjavata dvodobni 

in trodobni taktovski način (3/4 + 2/4). Taka oblika je bila značilna predvsem za ljudsko 

pesem in plese, ki spadajo v starejše ljudsko plesno izročilo. Seveda pa dvodelna oblika ne 

vpliva na ples, saj pri rezijanskem plesu citiravec plesalcem stalno daje ritem, ko z nogo tolče 

ob tla. Pri ziljskem reju pa se ritem plesa in ritem melodije opazno razhajata, a to plesalcev ne 

zmoti (Ramovš, 1992). Godec ima zelo pomembno vlogo pri plesu, saj je od njega odvisno, 

kako uspešno bodo plesalci plesali. Ujeti mora pravi ritem, tempo in ob tem spremljati 

plesalce pri plesu. 

 

Med ljudska glasbila laično prištevamo veliko glasbil, a marsikatera od teh niso bila v uporabi 

kot glasbila za igranje v godčevskih sestavih (npr. bršljanov list, glavnik, …) in so služila bolj 

za zabavo kot za izvajanje kakovostne godčevske glasbe. Tako bi kot prava ljudska glasbila 

lahko imenovali kompleksnejša in zahtevnejša glasbila, izmed katerih so bila nekatera v 

godčevskih sestavih stalno prisotna, druga pa so bila prisotna le priložnostno. 

 

Ljudska glasbila, na katera so igrali ljudski (odrasli) godci, so: 

– harmonika 

 
Slika 5: Harmonika (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– tamburice 

 
Slika 6: Tamburica (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– žvegla 

 
Slika 7: Žvegla (Ljudska glasbila, 2013) 
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– citre 

 
Slika 8: Citre (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– psalterij 

 
Slika 9: Psalterij (Ljudska glasbila, 2013) 

– klarinet 

 
Slika 10: Klarinet (Ljudska glasbila, 2013) 

 
– dude, oprekelj, gosli, bas, rog, … 

 

Zavedati se moramo, da so bili ti instrumenti v preteklosti nekoliko drugačni od tistih, ki se 

jih danes lahko učimo igrati v glasbenih šolah in s pomočjo drugih oblik izobraževanja, 

kupimo pa jih v glasbenih trgovinah. Med ljudska glasbila pa spadajo tudi druga ljudska 

glasbila in zvočila, ki so jih otroci pogosto uporabljali, odrasli pa le priložnostno. 

 

Godci so vedno igrali za ples. Ljudski godci so do nastopa harmonike konec 19. stoletja 

večinoma nastopali posamezno, le včasih so se združevali v skupine, ki so bile bolj ali manj 

stalne, nikoli pa ne poklicne. V srednjem veku so do 16. stol. igrali na dude in piščali, včasih 

pa tudi na oprekelj.  V 17. stol. se pojavijo gosli. Že v 18. stoletju so ponekod kot stalni sestav 

igrali na gosli, oprekelj in bas. Kasnejša najpogostejša zasedba je bila sestavljena iz gosli, 

klarineta in basa. Včasih so klarinet nadomestili z rogom ali dodali trobento ali oprekelj. V 

19. stoletju so se začela pojavljati še druga pihala in trobila, kar je spodbudilo nastanek 

pihalnih godb. Le v Reziji je citira z bunkulo ostala edini domači godčevski sestav. V začetku 

20. stoletja so se poleg pihalnih godb pojavljali tudi tamburaši. Oboji so bili značilni za vso 

slovensko področje (Kumer, 1983).  
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Ponekod je harmonikar v tem času godel že sam, drugje pa so ob njem igrali klarinet, gosli, 

piščal, trobento ali rog. Med obema vojnama so igrali večinoma le še na klavirsko harmoniko, 

stara »frajtonarca« pa je bila skoraj pozabljena, dokler ni z njo uspel Slak in ponovno vzbudil 

željo po igranju nanjo. Šele v drugi polovici 20. stoletja se v godčevskem sestavu pojavi tudi 

kitara. Od tedaj naprej so se ljudski godčevski sestavi razvijali pod vplivom pihalnih godb, ki 

so bile priljubljene za vse slovesne dogodke, in kasneje tudi pod vplivom narodnozabavnih 

ansamblov (prav tam). 

 

 
Slika 11: Ljudski godec z goslimi in krotilec plešočega medveda (Panjske končnice, 2013). 

 

Podobno kot pri plesu tudi vire o godcih in njihovem načinu življenja najdemo v likovni 

obliki, v nekaterih zapisih in predvsem v ustnem izročilu. Marino Kranjec opisuje, kako je 

bilo z godci v času njegove mladosti. Pravi, da je bil ljudski godec včasih poklic, ki ga starši 

verjetno niso imeli najraje. Zato je vsak fant, ki je želel igrati, sprva  kupil instrument na 

skrivaj, saj je bilo doma dovolj dela in se staršem zares ni zdelo potrebno, da bi se družil z 

godci. Počasi so se mladi opogumili in se pridružili godcem, ki so bili vedno veseli 

podmladka, zato so znanje prenašali naprej. Konkurence se niso bali, kot je to v navadi danes 

(Kus, 2004).  

 

A danes se soočamo z drugo težavo. Klasična godčevska glasbila se poučujejo v glasbenih 

šolah, ki so nivo znanja igranja na instrument s klasičnimi skladbami dvignile tako visoko, da 

tovrstnega igranja ne moremo več imenovati ljudska glasba. Tako se na primer na srečanju 

harmonikarjev starejši ljudski godci ne morejo več kosati z mladimi, ki imajo za seboj celotno 

glasbeno izobraževanje. Ker tako kot ljudski ples tudi godčevstvo počasi zamirata, bi bilo 

zagotovo zelo dobrodošlo, da bi se tudi v programe glasbenih šol uvedlo predmet oz. učne ure 

ljudske glasbe in igranja na ljudska glasbila, ki bi jih izvajali ljudski godci in ne diplomirani 

glasbeniki, ki ljudsko glasbo slabo poznajo (prav tam). 
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3 OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO 

Medtem ko so odrasli svoje izročilo že davno izgubili, so ga otroci prenašali naprej. Otroško 

izročilo je nastajalo ob posnemanju odraslih in obsega veliko plesno-rajalnih iger v krogu, 

vrsti ali polkrogu. Tudi danes otroci še vedno ustvarjajo svoje izročilo in v igro vnašajo nove 

prvine. Dr. Marija Makarovič meni, da je prav ljudsko izročilo tista oblika otrokovega 

udejstvovanja, ki zaradi svoje preprostosti, razumljivosti in jasne oblike otrokom omogoča 

ustvarjalnost (Fuchs, 2004). 

 

Otroško izročilo vsekakor izhaja iz odraslega. Etnološka teorija govori o tem, da so bili 

prenašalci šeg in navad moški. Ko so se šegam pridružile še ženske, so te začele izgubljati 

svoj pomen. Ko pa so prešle v otroško izročilo, so bile tik pred izumrtjem. A otroci so v svoji 

igri njihovo obliko ohranjali, sam pomen pa se je porazgubil. To velja za vso ljudsko izročilo, 

saj so v mnogih igrah, pesmih in plesih ohranjeni deli starodavnih šeg (Verbuč, 2004). 

 

3.1 Otroška ljudska pesem 

Otroška ljudska pesem je bila pri otrocih prisotna predvsem ob igri ali plesu. Otroci so peli 

pesmi, ki so jih prevzeli od odraslih. Seveda pa so si včasih ob igri kakšno besedilo izmislili 

tudi sami in tako so nastale pesmi, ki so opisovale igre ali pa so služile kot zafrkljivke ali 

zbadljivke. Zato danes za eno plesno melodijo obstaja veliko različnih besedil, ki so nastajala 

tudi med otroki. 

 

Tudi med otroškimi imamo nekaj plesnih pesmi. Take so npr. Izidor ovčice pasel, Rdeče 

češnje, Potujemo v Jeruzalem, … Te pesmi so otroci navadno peli ob plesnih igrah, besedila 

pa se  zaradi ljudskega izročila glede na pokrajine v kakšni besedi včasih tudi razlikujejo med 

seboj. 

 

3.2 Otroški ljudski plesi 

Da se otroci v zgodnjem otroštvu radi gibno izražajo, nam je dobro poznano, saj lahko prav 

gib pri otroku nadomešča še ne povsem razvito zmožnost komuniciranja z zunanjim okoljem. 

Tudi včasih so se otroci igrali igre, ki so v marsičem že spominjale na ples. Tako otroci niso 

hodili na plese, dokler niso bili fantje sprejeti v fantovsko druščino in so hodili vasovat k 
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dekletom, starim 17 ali 18 let, ko so bila godna za možitev (Ramovš, 1992). Le v Reziji je 

bilo nekoliko drugače in so otroci tudi ob plesišču že plesali (Ramovš, 2010/2011). Otroci so 

plese, ki so jih plesali pri igri, prevzeli od odraslih in jih plesali v poenostavljeni in včasih tudi 

nekoliko popačeni obliki, saj so bili za njih plesi v taki obliki, kot so jih plesali odrasli, 

prezahtevni. Seveda pa to ne pomeni, da so otroci plese prevzeli šele takrat, ko so jih odrasli 

opustili. Otroško izročilo je živelo vzporedno z odraslim plesnim izročilom, le da otroci 

(razen v Reziji) niso plesali skupaj z odraslimi. Odrasle so le posnemali (Ramovš, 1992). 

Otroških ljudskih plesov skorajda ne poznamo, saj med gibnim izražanjem otrok in otroško 

igro ni bilo jasne meje, po kateri bi lahko ti dve obliki razlikovali. Tako je zelo težko ločiti 

otroške plese od plesov odraslih. 

 

Podobno je tudi danes. Otroci se vseh zahtevnih plesnih korakov niso spodobni naučiti že 

takoj na začetku osnovne šole, saj za to še niso dovolj spretni. Zato je določen ples, ki ga 

bomo naučili, potrebno prilagoditi zmožnostim učencev. 

 

3.2.1 Otroške ljudske plesne igre 

Če so plese otroci posnemali, pa je bilo veliko več plesnih iger, ki niso bile le popačena oblika 

odraslih različic, ampak so bile otroške. Te igre so otroke naučili plesati odrasli ali pa so se jih 

naučili od učiteljic, ki so se šolale na nemških učiteljiščih. Otroške ljudske plesne igre so v 

mnogih pogledih spominjale na odrasle obrede in plese. Med otroške plese in plesne igre bi 

lahko uvrstili: Prišla majka s kolodvora, Potujemo v Rakitnico, Izidor ovčice pasel, Trden 

most, Rdeče češnje … 

 

3.3 Otroška ljudska glasbila 

Otroci so bili tisti, ki so se največkrat ukvarjali z glasbili in zvočili iz naravnih materialov. V 

želji, da bi posnemali odrasle, so igrali na glasbila, ki so si jih lahko naredili sami ali pa so jim 

jih izdelali starši ali starejši bratje ali sestre. Z njimi so si krajšali čas na paši in drugje, kjer je 

bilo to mogoče. Seveda pa to ne pomeni, da odrasli teh glasbil niso uporabljali. Taka glasbila 

so bila: 
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– ru-ru/pojoči glavnik, 

 
Slika 12: Ru-ru (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– raglja,  

 
Slika 13: Raglja (Ljudska glasbila, 2013) 

 
– drgalo, 

 
Slika 14: Drgalo (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– klepetalo,  

 
Slika 15: Klepetalo (Ljudska glasbila, 2013) 

– brenka, 

 
Slika 16: Brenka (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– buče, školjke, 

 
Slika 17: Buče, školjke (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– lubnata piščalka, 

 
Slika 18: Lubnata piščalka (Ljudska glasbila, 

2013) 
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– stržek, 

 
Slika 19: Stržek (Ljudska glasbila, 2013) 

 
– boben, 

 
Slika 20: Boben (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– brnkač, 

 
Slika 21: Brnkač (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– brnek, 

 
Slika 22: Brnek (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– žabica, 

 
Slika 23: Žabica (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– orglice, 

 
Slika 24: Orglice (Ljudska glasbila, 2013) 

 
– pokalca, 

 
Slika 25: Pokalca (Ljudska glasbila, 2013) 
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– zvonec, 

 
Slika 26: Zvonec (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– klenet, trstika, piščalka, 

 
Slika 27: Klenet (Ljudska glasbila, 2013)ž 

 
– drdra, 

 
Slika 28: Drdra (Ljudska glasbila, 2013) 

– trstenke 

 
Slika 29: Trstenke (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– nunalca 

 
Slika 30: Nunalca (Ljudska glasbila, 2013) 

 

– mali bumbajs, 

 
Slika 31: Mali bumbajs (Ljudska glasbila, 2013) 

Tudi danes otroci ne morejo igrati na klasična ljudska glasbila brez ustreznega predznanja, 

lahko pa učitelji v pouk zelo dobro vključimo improvizirana ljudska glasbila in zvočila. 

Učenci lahko taka glasbila izdelajo sami in nanje tudi igrajo. 
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4 SLOVENSKA LJUDSKA GLASBA V ŠOLSKEM OKOLJU 

Šola je vedno pomembnejša pri prenašanju ljudskega izročila. Pomembno je, da je v 

izobraževanje vključeno tudi soočanje z ljudskim izročilom in kvalitetna obravnava vsebin, 

povezanih z njim. Kljub temu da imajo učenci možnost vključevanja v folklorne skupine in 

krožke, pa je dobro znano, da to ne zajame vseh učencev. Zato je nujno potrebno, da ljudsko 

izročilo obravnavamo tudi pri rednem pouku. Poznavanje ljudskega izročila omogoča 

otrokom kritično presojanje in razumevanje kulturnih pojavov in drugih s tem povezanih 

dejavnikov (Knific in Knific, 2007), obenem pa omogoča soočanje z lastnim ljudskim 

izročilom in ohranjanje kulturne identitete. Tudi v Zakonu o osnovni šoli piše, da so cilji 

izobraževanja »razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o 

zgodovini Slovenije in njeni kulturi, pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo 

samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in 

razvijanje kritične moči razsojanja« (Zakon o osnovni šoli, 2. člen). 

 

Ljudsko izročilo in ljudski plesi imajo v učnem procesu in učnem načrtu velik pomen in 

pomembno vlogo, a pri tem je potrebno upoštevati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na 

otroško dojemanje tovrstne učne snovi. Potrebno je veliko prilagajanja, saj so znanstvene 

razlage prezahtevne, da bi jih učencem posredovali v takšni obliki. Včasih so prezahtevne 

celo za učitelja, ki nima izkušenj z ljudskim plesom. Prilagoditve so torej zares potrebne, niso 

pa vedno najbolje izvedene, saj se učitelji pogosto izgubijo v želji po oblikovanju atraktivne 

predstavitve in ne posvetijo toliko pozornosti poenostavitvi in prilagoditvi plesov 

psihofizičnim zmožnostim otrok (Knific in Knific, 2007). »Naša glavna naloga naj bo 

seznaniti otroka z osnovnimi gibnimi elementi, ki jih srečujemo tudi v ljudskih plesih, in z 

njimi pripraviti otroka za poznejše sprejemanje zahtevnejših ljudskih plesov.« (Krstič, 1979, 

str. 15). Misel, zapisana že pred več kot tridesetimi leti, je še danes aktualna in nam lahko da 

vzpodbudo in usmeritev za nadaljnje delo na področju ljudskega plesa, predvsem z mlajšimi 

otroki. Gibalno plesne dejavnosti so tudi pri glasbenem pouku pomembne, saj »stopnjujejo 

pozorno glasbeno zaznavo, vizualizirajo doživetja glasbenih vsebin /…/, poglabljajo občutek 

za metrum in ritem, razvijajo potrebno motoriko za igro posameznih glasbil, učence 

vsestransko – telesno in psihično – sproščajo« (Oblak, 2002, str. 26).  

 

Za poučevanje plesa je, tako kot pri drugih predmetih, pomemben pristop od enostavnejšega k 

zapletenejšemu. Zato se  poučevanje začne z lažjimi plesi, ki se nato stopnjujejo v težje. Ob 
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tem pa težje plese razčlenimo na manjše lažje enote, ki jih metodično uvedemo v učenje. 

Potrebno je večkratno ponavljanje osnovnega obrazca, nato pa dodajanje težjih in gibalno 

zahtevnejših elementov.  

 

Za ustrezno kasnejše znanje plesov je pomembno zgodnje postopno plesno opismenjevanje, 

pri čemer je učiteljeva naloga, da si izmišljuje vedno nove gibe in naloge, ki bodo vodile k 

usvajanju ritma in plesnega koraka, učne ure pa naj se stopnjujejo glede na težavnost in 

natančnost pri izvedbi (Knific in Knific, 2007). Ob vsem tem pa ob poučevanju ljudskega 

plesa ne smemo pozabiti, da je otrokovo telo instrument, s katerim delamo. Če bomo želeli, 

da bo učenec ustrezno plesal, moramo vse to tudi postopno razvijati. Ne moremo pričakovati, 

da bo otrok plesal odrasle plese že v prvem razredu ali kadar koli kasneje, če ga k temu ne 

bomo spodbujali in njegovih gibalnih sposobnosti ne bomo postopno razvijali. Otrok se mora 

pri plesu naučiti občutiti težkost in lahkost, kar je osnova vsakega plesa (Otrin, 2006). S tem 

pa bo razvijal ne le svoje gibalne sposobnosti, temveč tudi ritem. 

 

Povsem napačno je torej učence že takoj v prvem razredu obremenjevati s celotnimi 

koreografsko zahtevni plesi. Prav tako je napačno, če se učenci s prilagoditvami plesov 

srečajo šele v višjih razredih in ne prej, saj s tem ne razvijejo svojih motoričnih sposobnosti, 

ki jih pri plesu potrebujejo. Tako kot učence učimo pisati postopoma, je potrebna postopnost 

tudi pri poučevanju plesa. Otroci so med seboj različni, nekateri so bolj, drugi manj spretni. 

Zato je nemogoče, da bi podali en vzorec, ki bi ustrezal vsem učencem. Učiteljeva naloga je, 

da vsako leto sproti prilagaja plese glede na znanje in motorične sposobnosti otrok, ki jih 

spremlja v tistem letu. 

 

4.1 Izobraževanje učiteljev 

Ko etnologi zberejo ustrezno gradivo o ljudskem plesu in drugi ljudski glasbi, je njihova 

naloga, da posredujejo svoje znanje tistim, ki se z vzgojo in izobraževanjem ukvarjajo. 

Naloga učiteljev, vzgojiteljev in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu je, da 

ustrezno posredujejo to znanje svojim učencem in jih navdušijo za sproščeno uživanje in 

izražanje v ljudski glasbi ter za prenašanje izročila v naslednje generacije. Da pa bo mogoče, 

da bodo učitelji, vzgojitelji in profesorji kvalitetno poučevali in prenašali ljudsko izročilo, se 

morajo za izvajanje te dejavnosti najprej ustrezno izobraziti. Če se osredotočimo samo na 

slovensko ljudsko glasbo, lahko hitro ugotovimo, da za seznanjanje s to vrsto ljudskega 
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izročila na vseh ravneh in smereh izobraževanja ni povsem poskrbljeno. Pogosto se srečujemo 

s tem, da morajo učitelji poučevati vsebine, za katere so v času izobraževanja sicer že slišali, a 

jih niso nikoli tudi praktično preizkusili, kar je še posebej problematično pri učiteljih, ki svojo 

poklicno pot šele začenjajo.  Maruša Stres v diplomskem delu ugotavlja, da se je dokaj veliko 

učiteljev, ki poučujejo že dlje časa, naučilo vsaj nekaj plesov, ki jih vsakoletno poučujejo 

(Stres, 2010). A kljub temu da se učitelji z večletnim delom priučijo poučevanja ljudskih 

plesov, se je smiselno vprašati, v kolikšni meri so ti ljudski plesi prilagojeni za otroke na 

posamezni razvojni stopnji. 

 

Vsebine in znanja, povezana s slovensko ljudsko glasbo, se prenašajo predvsem na: 

o Filozofski fakulteti: Oddelek za muzikologijo – predmet Slovenska ljudska in 

popularna glasba (Oddelek za muzikologijo, 2013), 

o Filozofski fakulteti: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo – predmet Vaje iz 

folkloristike oz. v novem študijskem programu Etnološki praktikum: Folkloristika in 

predmet Antropologije glasbe (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2013), 

o Fakulteti za šport: na 1. stopnji je v vse programe vključen tudi predmet Ples, v okviru 

katerega se učitelji učijo tudi ljudske plese (Študij na fakulteti za šport, 2013), 

o Akademiji za glasbo: predmet Uvod v etnomuzikologijo in predmet Antropologija 

glasbe: Glasbe sveta (Dodiplomski študij I. stopnje, 2013), 

o Pedagoška fakulteta: predmet Slovenska ljudska glasbena dediščina I in II (Razredni 

pouk, 2013), 

o Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru: predmet Gibanje ob glasbi (Glasbena 

pedagogika, 2013).  

 

Učitelji, ki tega znanja ne morejo pridobiti na omenjenih inštitucijah, pa se lahko dodatno 

izobražujejo v društvih in organizacijah, ki ponujajo tovrstna izobraževanja. Ena od takih 

organizacij je Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki organizira: 

o Začetni seminar za vodje otroških folklornih skupin: namenjen ni le učiteljem, ki 

imajo namen voditi folklorno skupino, temveč učiteljem omogoča tudi pridobivanje 

temeljnega znanje o slovenskih ljudskih plesih. Izvajajo ga navadno vsako drugo leto. 

Nadaljevalni seminarji: namenjeni so izključno učiteljem in strokovnim vodjem 

otroških folklornih skupin, ki so že opravili začetni seminar. 

o Otroški folklorni tabor: organiziran je vsako leto in je namenjen učiteljem in 

strokovnim vodjem, ki so opravili začetni seminar, in strokovnim vodjem, ki so se s 
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svojimi folklornimi skupinami uvrstili na regijsko ali državno tekmovanje oz. so že 

bili na folklornem taboru. 

o Druge seminarje, povezane z ljudskim plesom, petjem in glasbo. 

 

Poleg seminarjev, ki jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti, pa se občasno 

pojavljajo priložnosti za izobraževanja tudi v Slovenskem etnografskem muzeju in drugje. 

 

4.2 Učni načrt 

V učnem načrtu se pojavlja težnja po vključevanju ljudskega izročila v učni proces in 

nobenega dvoma ni, da ples res sodi v učni proces, saj z njim razvijamo mnogo psihofizičnih 

sposobnosti učencev, ki jim bodo koristile tudi na drugih področjih, od motorike pa vse do 

socializacije in gradnje dobrih medosebnih odnosov. Ples je odličen način, da pridejo do 

izraza tudi bolj boječi otroci, ki jim plesno izražanje nudi dober način čustvene komunikacije 

(Knific in Knific, 2007). Taki učenci se bodo tako počutili veliko bolj sprejete v skupini in se 

bodo lahko s pomočjo plesa svobodno izražali. 

 

V starih učnih načrtih ni bilo zaslediti posebnega vključevanja slovenskega ljudskega plesa v 

učne načrte. Z vpeljavo devetletne osnovne šole in novimi učnimi načrti se je to precej 

popravilo, a še vedno je obravnava snovi, ki zajema slovenski ljudski ples, pomanjkljiva, kar 

ni dovolj za zadostno in kvalitetno znanje učencev (prav tam). Tako se lahko upravičeno 

vprašamo, kdaj in kako bodo učenci nadomestili manjkajoče znanje s področja slovenskega 

ljudskega izročila in kdo bo poskrbel za ustrezno razvijanje njihovega odnosa do slovenske 

kulturne dediščine. 

 

Učni načrt za športno vzgojo 

Ljudski ples, posredno pa tudi ljudsko izročilo, se v obdobju od 1. do 5. razreda poleg 

glasbene vzgoje neposredno pojavlja še pri športni vzgoji, pri kateri se v učnem načrtu 

uresničuje v obliki cilja, da morajo učenci znati zaplesati izbrane otroške in ljudske plese 

(Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Učni načrt vključuje naslednje predlagane praktične vsebine v povezavi z ljudskim plesom: 

o otroški plesi: izštevanke, rajalne igre, plesne igre idr., 

o preprosti ljudski plesi, 
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o povezovanje ljudskih plesov posameznih pokrajin v sklop (prav tam). 

 

Izmed predlaganih teoretičnih vsebin pa v povezavi z ljudskim plesom najdemo vsebine: 

o ljudski plesi in običaji na Slovenskem, 

o ljudski plesi slovenskih pokrajin in njihove značilnosti (prav tam). 

 

Standardi znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki so povezani z ljudskim 

plesom, predpisujejo, da: 

o učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet preprostih ljudskih plesov, 

o učenec zna zaplesati dva ljudska plesa in ljudske plese poveže v sklop (prav tam). 

 

Poleg športne vzgoje pa se učenci posredno srečujejo z ljudskim izročilom tudi pri predmetih 

spoznavanje okolja, družba in pri slovenščini. Seveda pa lahko ljudske plese in ljudsko glasbo 

na veliko načinov povežemo tudi z drugimi predmeti. Zato je pomembna predvsem učiteljeva 

ustvarjalnost, da bo lahko učence navdušil za ohranjanje in prenašanje slovenskega ljudskega 

izročila. 

 

Če pogledamo s stališča metodike poučevanja plesov, bo verjetno sam ljudski ples veliko 

bolje umeščen v pouk športne vzgoje, kjer se bodo učenci pred izvajanjem lahko primerno 

ogreli, sam ples pa naučili po korakih, ki bodo temeljili na načelu postopnosti in 

sistematičnosti (Kroflič, 1992). Seveda pa ne smemo pozabiti na medpredmetno povezovanje, 

ki nam omogoča, da se izvajanje posameznih predmetov medsebojno poveže in tako omogoči 

kar največji napredek učencev tudi na področju ljudskega plesa. 

 

4.3 Učbeniško gradivo 

Učenci se s pomočjo glasbe seznanijo s pojmom tradicionalne kulture in ob tem ugotovijo, da 

glasba ni ločena od vsakdanjega življenja, temveč je neločljiva od širšega družbeno-

kulturnega konteksta, saj ima v družbi pomemben položaj in vpliva na življenje ljudi. V 

različnih običajih ima vodilno vlogo. Ob spoznavanju vseh teh značilnosti pa otroci negujejo 

tudi strpnost do drugačnega in nenavadnega. Najboljje je, če otroci spoznavajo ljudsko glasbo 

na terenu bodisi z učiteljem bodisi sami v svojem okolju oziroma z gledanjem dokumentarnih 

filmov, branjem etnomuzikološke literature, obiskovanjem krožkov, delavnic ipd. Otroke je 

potrebno usmerjati v analitično poslušanje raznolikosti slovenske glasbe in jim s tem 
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poskušati približati slovensko ljudsko izročilo, ki ga povezujemo tudi z ljudskim družbenim 

življenjem, običaji in navadami. Ljudsko glasbo lahko podoživijo tudi v gibanju z učenjem 

ljudskih plesov (Stefanija in Verbuč, 2003). 

 

Albinca Pesek in Breda Oblak, avtorici večine učbeniških gradiv, ki so trenutno v uporabi, se 

z ljudskim plesom srečujeta na različne načine. Oblakova že v učbeniškem gradivu za prvi 

razred opozori na predlagan način učenja po metodi pripevanja, saj so se tako včasih 

prenašale ljudske pesmi iz roda v rod (Oblak, 2005). Medtem ko Peskova posebnih 

didaktičnih usmeritev za poučevanje ljudskega plesa in izročila na splošno ne navaja, a kljub 

temu v učbeniško gradivo vključuje elemente ljudskega izročila, pri čemer so plesi za učitelja 

še posebej dobro predstavljeni. Seveda pa se ljudskega izročila dotakne s priporočilom knjig, 

ki naj jih učitelji uporabijo pri oblikovanju svojih učnih ur. 

 

Oblakova opozori tudi na pomembnost pevskega repertoarja ter nekdaj značilnega ljudskega 

petja, »ki sprošča, prebuja in bogati doživetja« (prav tam, str. 10). Poudari pa tudi pomen 

otroških ljudskih izštevank, nagajivk in drugih besedil, ob katerih lahko otroci vadijo ritmično 

izreko, artikulacijo oz. gibalno in govorno motoriko (prav tam). Ob tem imamo priložnost, da 

otroke z ljudskim izročilom spodbujamo k napredovanju na prej omenjenih področjih. Izbrane 

ljudske pesmi pri učencih poudarjajo in uzaveščajo materinščino in jo spreminjajo v 

doživljenjsko vrednoto (prav tam). Avtorica poudari tudi poslušanje tako ljudskih pesmi kot 

tudi ljudskih glasbil, a ob tem opozori, da učitelj ne sme zgolj predvajati pesmi, temveč mora 

pesem z učenci tudi prepevati. 

 

Opozarja tudi na pomembnost raznolike izbire pesmi – ljudskih in umetnih, tujih in domačih, 

starejših in novejših. Za uvajanje dvoglasja, ki se v ljudskem petju pojavlja, predlaga, da 

uporabimo ksilofon ali druge melodične instrumente, ki bodo otroku omogočale, da sliši 

sozvočje in se kasneje v višjih razredih tudi sam vključi v dvoglasje. Pomembnost ohranjanja 

ljudskega izročila in petja ljudskih pesmi vidi v spodbujanju petja v vseh okoliščinah in v 

razvijanju pozitivnega odnosa učencev do slovenske ljudske dediščine. V četrtem razredu so 

nekateri otroci že zelo dojemljivi in občutljivi za dvoglasje v tercah, ki se pojavlja v 

slovenskih ljudskih pesmih. Zato je v tem obdobju v petje dobro uvajati dvoglasje. Nekateri 

učenci bodo to preprosto slišali, drugim pa lahko pomaga dvoglasni zapis, ki bo omogočal 

predstavo tonskih višin, obenem pa bo usmerjal petje in njegovo zanesljivost (Oblak, 2002). 

Pred izvajanjem ljudske pesmi naj učenci pesem najprej analizirajo: njen ritem, posebnosti in 
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novosti v zapisu, nato pa pesem zapojejo s tonsko abecedo in kasneje tudi v dvoglasju 

(Andabaka, 2005). Tudi v petem razredu je še vedno pomembno stremljenje k negovanju in 

vzdrževanju slovenskega homofonega pevskega izročila, petja v tercah (Oblak, 2005), pri 

čemer je repertoar pesmi potrebno vsako leto nadgrajevati, saj so vsebine, še posebej v petem 

razredu, tesno povezane s slovenskim ljudskim izročilom. 

 

Učenci pa otroško ljudsko dediščino spoznavajo tudi z igranjem na improvizirana ljudska 

glasbila, ki jih lahko v šoli tudi sami izdelajo. S tem bomo učence dodatno motivirali za 

spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. 

 

V učbeniških gradivih je mogoče opaziti pomembno vrednost v soočanju z glasbenimi svetom 

pri igri, saj je ta način otrokom na tej stopnji razvoja najbližje. Tako lahko zelo dobro 

uporabimo tudi ljudske plesne igre, čeprav v učbeniškem gradivu niso posebej omenjene. Ples 

je lahko tudi odličen  posrednik med gibanjem tonov in otrokovim gibanjem. Pomembno je 

zavedanje, da bodo učenci potrebovali nekaj časa, da usvojijo ples in njegovo držo. 

 

4.4 Interesne dejavnosti 

Med interesnimi dejavnostmi, ki so neposredno povezane z ljudskim izročilom, posebej 

izstopajo folklorne skupine in folklorni krožki. V folklornih skupinah se združujejo otroci od 

4. do 14. leta z namenom, da bi ohranjali in predstavljali ljudsko izročilo. Otroci in njihovi 

mentorji se trudijo, da bi čim bolj pristno prikazali otroške ljudske igre, poenostavljene plese 

odraslih, ljudske pesmi in druge ljudske običaje in obrede. Ob tem pa poskrbijo za ustrezno 

kostumsko podobo, ki ponazarja oblačenje otrok v 19. in v začetku 20. stoletja. Drug način 

aktivnega vključevanja ljudskega izročila v vzgojno-izobraževalne programe pa so folklorni 

krožki, ki so verjetno veliko dostopnejši širši populaciji učencev, saj se ne omejujejo le na 

plese in z njimi povezano predstavljanje drugega izročila, temveč poudarijo vsa področja 

ljudskega izročila, tako plesno kot tudi pevsko, sociološko in oblačilno dediščino ter druge 

etnološke vidike ljudskega izročila na stopnji, ki je primerna za starost otrok. Vendar imata 

obe dejavnosti, ki sta si med seboj na videz podobni, različna cilja. Cilj folklornih skupin je 

nastopanje, cilj folklornih krožkov pa spoznavanje ljudskega izročila. 

 

V začetku so bile folklorne skupine predvsem plesne in so prikazovale le plese odraslih; 

otroci so bili pogosto oblečeni v kostume, ki so ponazarjali pomanjšane in prilagojene 
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kostume odraslih. Tudi odrske postavitve oz. spleti plesov so bili zelo podobni odraslim 

spletom. S tem so se folklorne skupine oddaljile od ideje, da bi bile živi muzej. Če želimo, da 

je folklorna skupina živi muzej ljudskega izročila, morajo otroci prikazovati predvsem igre in 

plese, ki so jih v preteklosti njihovi predniki zares plesali (Knific in Knific, 2007). Otroci v 

zgodnjih stopnjah razvoja še niso sposobni psihofizično dojemati plesov na enak način kot 

kasneje pri višji starosti ali kot odrasli, poleg tega pa so umetniški vodje folklornih skupin na 

tak način tudi občinstvo vzgajali v napačni luči (prav tam). Že v začetku osemdesetih let so se 

odgovorni za ljudsko izročilo na Zvezi kulturnih organizacij Slovenije odločili, da v ospredje 

postavijo otroka in začnejo ljudske plese predstavljati skozi otroški vidik. Pri tem je Nežka 

Lubej v tej smeri naredila velik korak naprej, napredek pa se je pokazal na celotnem 

slovenskem področju, kjer so se ukvarjali s slovenskim ljudskim izročilom. 

 

Ljudsko izročilo v rokah učiteljev, ki organizirajo izvedbo učne ure in vodijo folklorne 

krožke, poleg ohranjanja izročila nudi tudi veliko možnosti za poustvarjanje in ustvarjalnost 

otrok. Tako ni namenjeno le ogledu in strogemu učenju, temveč ga lahko na veliko načinov 

vključimo v pouk in z njim sooblikujemo učne vsebine. Že sama otroška igra lahko nudi 

veliko možnosti za učenje glasbe in plesa. 

 

4.5 Odnos učiteljev 

Gaberščikova opozarja, da je potrebno učitelje izobraževati, da bodo lahko učencem približali 

ljudsko glasbo. Učitelj, ki ima negativen odnos do ljudske glasbe ali ni ustrezno usposobljen, 

učencev za spoznavanje tovrstne glasbe ne more navdušiti tako, kot jih lahko spodbudi učitelj, 

ki ima do te snovi pozitiven odnos in ustrezno strokovno znanje. »Šola je najpomembnejši 

prostor za ohranjanje ljudske glasbe« (Gaberščik, 2004: 37), zato je zelo pomembno, kakšen 

odnos ima do ljudske glasbe učitelj, ki poučuje učne vsebine, povezane z ljudskim izročilom 

in predvsem z ljudsko glasbo. Iz raziskave Črčinovič-Rozmanove, ki je raziskovala Prisotnost 

ljudskih pesmi med bodočimi učiteljicami (Črčinovič-Rozman, 2004, str. 30), lahko 

razberemo, da je velika večina naklonjena ljudski glasbi, čeprav je lahko tudi majhen delež 

tistih, ki temu niso naklonjeni, zaskrbljujoč, saj bodo ravno ti učitelji in učiteljice otroke 

slabše motivirali. Posledica slabše motiviranosti učencev pa je seveda pomanjkljiva 

izobraženost na področju slovenske ljudske glasbe, ki je eden izmed temeljev slovenske 

kulturne zgodovine.  
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A kljub temu samo naklonjenost ljudski glasbi ni dovolj, zato je razveseljivo, da učitelji čutijo 

potrebo po prenašanju ljudskega izročila, kljub temu da mogoče sami za to  niso 

najprimerneje usposobljeni (prav tam). Prav tak učitelj bo lahko učence navdušil kljub 

pomanjkljivemu znanju, poleg tega pa bo tudi sam motiviran za lastno izobraževanje na 

področju ljudske dediščine. Črčinovič-Rozmanova v sklepu raziskave navaja tudi predlog 

učiteljev, naj v programu glasbe v osnovni šoli ljudska glasba zavzema polovico ali vsaj 

tretjino vsega programa (prav tam).  

 

Učitelji na splošno najbolje poznajo ljudsko pesem, nekoliko manj ljudska glasbila, najmanj 

pa poznajo ljudski ples, kar z raziskavo utemeljuje tudi Breznikova. Razlog za zapostavljen 

položaj ljudskega plesa lahko vidimo v neizobraženosti učiteljev (Breznik, 2004), saj z 

ljudskim plesom v vsakdanjem življenju niso tako pogosto v stiku kot s pesmijo. To 

pomanjkljivost, ki nastane zaradi neizobraženosti učiteljev, ki seveda poučujejo otroke po 

svojih najboljših zmožnostih, pa lahko vsaj nekoliko dopolnijo učitelji otroških folklornih 

skupin in folklornih krožkov, ki delujejo na marsikateri osnovni šoli (prav tam).  Ob tem se 

moramo zavedati dejstva, da do tega znanja pridejo le učenci, ki jih to zanima in se 

udeležujejo folklornih krožkov, tisti pa, ki posebnega zanimanja za tovrstno dejavnost ne 

kažejo, ostanejo nekoliko zapostavljeni, kar pomeni, da bo posledično vedno nekaj otrok, ki 

se z ljudsko glasbeno dediščino nikoli ne bodo srečali na kakovosten in za njih navdušujoč 

način. Ljudski ples je v današnjih časih veliko težje ohranjati oz. prikazovati, saj pri tem 

nismo odvisni le od sebe, temveč tudi od glasbene spremljave, ki jo za razliko od petja pri 

plesu nujno potrebujemo. 

 

4.6 Odnos učencev 

Peskova v raziskavi o odnosu učencev zadnjih razredov osnovnih šol do izvirnega in 

predelanega slovenskega glasbenega izročila (Pesek, 2004) ugotavlja, da je učencem najbližje 

popularna glasbena predstavitev pesmi. Učenci so namreč v vsakdanjem življenju obkroženi z 

medijsko ponudbo popularne glasbe, kar vpliva na njihov izbor glasbe, zato si, če že poslušajo 

ljudsko glasbo, veliko raje izberejo tak način njene glasbene priredbe, ki je najbližje 

njihovemu glasbenemu okusu in življenjskemu stilu. Kljub temu je na drugem mestu 

poustvarjeno ljudsko izročilo, saj se z njim srečujejo pri pouku ali pri interesnih dejavnostih, 

kar pomeni, da so največkrat v stiku s tako obliko predstavljanja ljudske glasbe. Glede na to 

lahko sklepamo, da ima šola velik vpliv na oblikovanje predstav o slovenskem ljudskem 
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glasbenem in drugem izročilu. Peskova je ugotovila, da učenci večinoma ne vedo oz. se ne 

zavedajo, zakaj je ohranjanje ljudske dediščine pomembno, saj za to verjetno še niso dovolj 

zreli oz. jih to ne zanima dovolj (prav tam). 

 

Njene ugotovitve pa ne veljajo samo za učence, ki končujejo osnovnošolsko izobraževanje, 

raziskavo lahko razumemo tudi kot rezultat celotnega izobraževanja. Da so učenci prišli do 

takih zaključkov in izbire ljudske glasbe, je posledica daljšega obdobja srečevanja z ljudsko 

glasbo tako v domačem okolju kot tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu iz vseh prejšnjih 

let.  

 

Tudi se učenci od 1. do 5. razreda verjetno ne zavedajo pomembnosti ohranjanja ljudske 

dediščine. A kljub temu je med starejšimi in mlajšimi učenci zagotovo opazna razlika, ki jo 

pri učencih od 1. in 5. razreda vidim kot manjšo izpostavljenost medijski ponudbi popularne 

glasbe. Zato ima učitelj, ki poučuje to starostno skupino učencev, nanjo večji vpliv.  

Izobraženost teh učencev na področju slovenske ljudske glasbe je torej močno odvisna od 

učiteljeve kvalitete posredovanja te učne vsebine. 
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5 RAZISKAVA 

Ljudska dediščina je v šoli prisotna, a žal včasih premalo poudarjena zaradi nepoznavanja 

področja. Predvsem ljudski plesi so tisti, ki zaradi svoje zahtevnosti predstavljajo težave tako 

učiteljem kot tudi učencem. Učitelji se s poučevanjem ljudskega plesa pogosto ne znajo 

soočiti, saj za to niso dovolj usposobljeni, samostojen študij literature o slovenskem ljudskem 

plesu, predvsem o plesni obliki in korakih, pa je zaradi strokovnih izrazov včasih prezahteven, 

saj učitelj ne pozna kinetografije, večina od njih pa se ni srečala niti z opisno obliko zapisa 

plesa in plesnim izrazoslovjem. Poleg tega pa je pomembno tudi to, da je zapis plesa v 

gradivih predstavljen le za ples odraslega, otroci pa nikoli niso plesali enako kot odrasli, saj 

tega niso bili sposobni, temveč so odrasle le posnemali. Lahko bi rekli, da je otroški ples 

povzemal osnovno shemo in ritem plesa, le da je bil poenostavljen. Zaradi nezadostne 

usposobljenosti učiteljev za poučevanje ljudskega plesa se lahko zgodi, da učitelj ples preveč 

poenostavi, pri čemer gre zgolj še za skakanje ali zibanje, ali pa strogo sledenje navodilom iz 

knjige, kar učencem povzroči velike težave pri usvajanju. Ker nam je verjetno petje bližje od 

plesanja, se petje ljudskih pesmi veliko pogosteje pojavlja pri pouku kot ljudski ples, glasbila 

ali igre. K temu pa seveda pripomore tudi učbeniško gradivo, ki učitelje usmerja v to, kako 

naj si razporedijo teme in koliko časa naj namenijo posameznim področjem. Cilj moje 

diplomske naloge je torej oblikovati predlog ljudskih plesov in rajalnih iger, ki bi bili 

primerni za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole. 

 

5.1 Raziskovalna vprašanja 

1. V kolikšni meri so ljudsko izročilo, ljudski ples ter rajalne igre zastopani v učnem 

načrtu in učbeniškem gradivu? 

2. Kako lahko ljudske plese povežemo z ljudskimi pesmimi in petjem? 

3. Ali so ljudski plesi v učbeniških gradivih obravnavani didaktično ustrezno? 
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5.2 Raziskovalne metode 

Raziskovalni pristop: Uporabila bom kvalitativno analizo gradiva. V prvem delu bom na 

podlagi študija literature teoretično prikazala ljudsko izročilo in vključenost ljudskega izročila 

ter ljudskih plesov v učni načrt in učbeniško gradivo za glasbeno vzgojo. V drugem delu 

želim z izdelavo seznama ljudskih plesov in prilagoditvami ponuditi predloge za delo v 

praksi. 

 

Vzorec:  učni načrt in učbeniška gradiva za glasbo od 1. do 5. razreda 

Pripomočki: seznam ljudskih plesov in prilagoditev 

 

Postopek zbiranja in obdelava podatkov: Učni načrt in učno gradivo bom analizirala glede 

na zastopanost ljudskega izročila v njima v primerjavi s tujim ljudskim izročilom in slovensko 

ter tujo umetno glasbo. Rezultate bom prikazala v obliki tabel in tortnih prikazov. Ljudske 

plese in rajalne igre bom izbirala glede na njihovo zahtevnost, obseg in pokrajino njihovega 

izvora. Oblikovala bom predloge prilagoditev ljudskih plesov in jih zapisala tako, da bodo 

razumljivi tudi tistim učiteljem, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe za poučevanje 

ljudskih plesov.  
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6 UČNI NAČRT Z VIDIKA OTROŠKEGA LJUDSKEGA 

IZROČILA 

Prenovljen učni načrt se še vedno srečuje tudi z ljudskimi plesi v okviru ciljev, ki usmerjajo 

učitelja za delo v razredu. Seveda pa so se največje razlike in napredek na tem področju 

pokazali že ob prehodu iz osemletne na devetletno osnovno šolo. Cilji, neposredno povezani z 

ljudskimi plesi, pesmimi, igrami in glasbili, so opredeljeni za triletno obdobje, v katerem naj 

bi jih učenci dosegli. Tako kot učbeniško gradivo in učiteljeva usposobljenost tudi učni načrt 

učitelje usmerja v razporejanje tem skozi celotno leto. Učni načrt je pravzaprav prvo sito, ki 

določi, čemu se bomo posvetili in za koliko časa. Med splošnimi cilji se na ljudsko izročilo 

neposredno nanaša oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene 

dediščine. Seveda pa lahko poleg vseh drugih glasbenih zvrsti tudi z ukvarjanjem z ljudsko 

glasbo uresničimo vse druge splošne cilje (Učni načrt, Glasbena vzgoja, 2011). 

 

Učni načrt za področje ljudskega izročila od 1. do 5. razreda predlaga medpredmetno 

povezovanje s slovenskim jezikom, spoznavanjem okolja oz. družbo in športno vzgojo. 

Posebno usmeritev pa v njem najdemo tudi pri izvajanju domačih nalog, ki naj bodo 

usmerjene tudi v ohranjanje glasbene dediščine (prav tam). 

 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotek (f %) ciljev, neposredno povezanih z ljudskim izročilom, v 

primerjavi z drugmi cilji v učnem načrtu za glasbo od 1. do 5. razreda 

izvajanje ustvarjanje poslušanje vse  

f f % f f % f f % f f % 

neposredno povezani cilji 9 21 0 0 6 30 15 23 

drugi cilji 35 79 17 100 14 70 66 77 

 

Od 1. do 5. razreda je neposredno z ljudsko glasbo povezanih petnajst ciljev od 

enainosemdesetih (23 %). Od tega je z ljudskim izročilom v sklopu izvajanja neposredno 

povezanih devet ciljev od enainštiridesetih (21 %), v sklopu ustvarjanja ni takih ciljev, v 

primerjavi s količino drugih ciljev pa je največ takih ciljev v sklopu poslušanja (30 %). Veliko 

bolje bi bilo, če bi bil odstotek najvišji pri izvajanju, kjer so učenci aktivnejši. A kljub temu je 

to zgolj usmeritev za učiteljevo delo, pri čemer ima učitelj še veliko možnosti, da v povezavi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

35 
 

z ljudsko glasbo uresničuje tudi druge cilje, ki niso neposredno povezani z ljudskim 

izročilom. 

 

6.1 1. do 3. razred 

Ob pregledovanju učnega načrta sem ugotovila, da se v prvem triletju učenci srečajo z 

ljudskim izročilom pri dejavnem udejstvovanju in izvajanju, saj plešejo ljudske plese, ljudske 

pesmi pojejo sproščeno in doživeto ter ob tem širijo svoj glasbeni repertoar, z ljudskimi 

glasbili spremljajo svoje petje ali izreko, ljudske izštevanke, uganke in druga besedila pa 

ritmično izrekajo. S poslušanjem pa učenci spoznajo tudi nekatera ljudska glasbila (trstenke, 

lončeni bas, harmonika, violina) in ljudske plese (kólo). Ob tem učenci spoznajo razliko med 

ljudsko in umetno pesmijo (Učni načrt, Glasbena vzgoja, 2011). 

 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotek (f %) ciljev, neposredno povezanih z ljudskim izročilom,  v 

primerjavi z drugimi cilji v učnem načrtu za glasbo od 1. do 3. razreda 

izvajanje ustvarjanje poslušanje vse  

f f % f f % f f % f f % 

neposredno povezani cilji 5 18 0 0 2 18 7 15 

drugi cilji 23 82 9 100 9 82 41 85 

 

Pri operativnih ciljih, povezanih z izvajanjem, je neposredno z ljudskim izročilom povezanih 

pet ciljev od osemindvajsetih (17 %), pri ustvarjanju neposredno ni povezan noben cilj od 

devetih zapisanih ciljev, pri poslušanju pa dva od enajstih (17 %). Seveda pa bi ljudsko glasbo 

in ljudski ples lahko posredno povezali tudi z nekaterimi drugimi operativnimi cilji. 

 

6.2 4. in 5. razred 

Cilji za drugo triado so tako kot v prvi še vedno usmerjeni v to, da učenci z ljudskimi glasbili 

spremljajo petje in ritmično izrekajo besedila. Tudi ob vnovičnem poslušanju skladb učenci 

potek skladbe spremljajo z ljudskimi glasbili, seznanijo pa se tudi z instrumentalnim 

izvajanjem slovenskih ljudskih plesov. Na področju petja učenci doživljajsko-analitično 

poslušajo eno- in dvoglasno ljudsko glasbo in eno- in dvoglasne ljudske pesmi tudi pojejo, pri 

čemer je poudarek predvsem na ljudski glasbeni dediščini. Na področju ljudskega plesa 

učenci izvajajo rajalne igre ter slovenske in tuje plese (Učni načrt, Glasbena vzgoja, 2011). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

36 
 

Med glasbenimi pojmi učenci spoznajo ljudska glasbila: oprekelj, žveglo, stržka, pokalico, 

citiro, bunkulo, cimbale in tamburice. Predlagano pa je tudi, da učenci obiščejo ljudske godce 

in društva, ki se ukvarjajo s slovensko ljudsko glasbo (prav tam). 

 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotek (f %) ciljev, neposredno povezanih z ljudskim izročilom,  v 

primerjavi z drugimi cilji v učnem načrtu za glasbo v 4. in 5. razredu 

izvajanje ustvarjanje poslušanje vse  

f f % f f % f f % f f % 

neposredno povezani cilji 4 25 0 0 4 44 8 24 

drugi cilji 12 75 8 100 5 56 25 76 

 

V četrtem, petem in nato v šestem razredu so med operativnimi cilji, povezanimi z izvajanjem 

ljudskega izročila, neposredno povezani štirje cilji od šestnajstih (25 %), pri ustvarjanju 

neposredno ni povezan noben cilj od osmih zapisanih ciljev, pri poslušanju pa štirje od 

devetih (44 %). Skupaj je v drugem triletju z ljudskim izročilom neposredno povezanih osem 

ciljev od triintridesetih (24 %). V drugem triletju je torej ljudska glasba veliko bolj 

neposredno vključena v sam vzgojno-izobraževalni proces. Pomembno je, da je tudi v učnem 

načrtu nakazana usmeritev k poustvarjanju in ohranjanju ljudskega izročila. 
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7 UČBENIKI Z VIDIKA OTROŠKEGA LJUDSKEGA 

IZROČILA 

Učbeniki so tisti, ki učitelja poleg učnega načrta najbolj usmerjajo v pripravo letnega učnega 

načrta in v pripravo vsake posamezne učne ure. Kljub zagotovljeni avtonomnosti učitelja 

izbira učbeniškega gradiva učitelja zagotovo tudi nekoliko omeji pri oblikovanju učnih ur. Od 

tega pa je seveda odvisno, kako pogosto bo ljudska dediščina prisotna pri pouku glasbene 

vzgoje kot tudi pri ostalih predmetih. Od izbire učbenika pa je seveda odvisno tudi, katerim 

področjem znotraj ljudske dediščine bo učitelj namenil največ časa, saj učbeniki učitelju 

zagotovo podajo najboljšo usmeritev za pripravo učnih ur. 

 

Analizo učbenikov sem zasnovala na ugotavljanju deleža, ki ga v njih predstavlja ljudsko 

izročilo v primerjavi s tujim ljudskim izročilom in slovensko ter tujo umetno glasbo. Znotraj 

slovenske ljudske glasbe pa sem analizirala odstotek prisotnosti ljudskega plesa v tej zvrsti in 

način predstavitve določenega ljudskega plesa določeni starostni skupini učencev. 

 

7.1 1. razred 

V zastopanosti slovenske ljudske glasbe v primerjavi z drugimi vrstami je med obema prej 

omenjenima avtoricama opaziti nekaj razlike, saj Oblakova ljudsko glasbo nekoliko bolj 

poudari. Slednja v obravnavanje ljudske glasbe vključuje predvsem pesmi in ritmična 

besedila, Peskova pa v obravnavo vključi tudi dva ljudska plesa, a izpusti spoznavanje glasbil 

in ljudskih ritmičnih besedil. 

 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v vseh učbeniških gradivih glede na vrsto glasbe v 

1. razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 15 17 

Tuja ljudska glasba 5 6 

Slovenska umetna glasba 37 41 

Tuja umetna glasba 32 36 
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1. razred
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Graf 1: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v vseh učbeniških gradivih za 1. razred v primerjavi z 

drugimi vrstami glasbe 

 

Slovenska ljudska glasba je v učbeniških gradivih za prvi razred zastopana zgolj s 17 %, kar 

je v primerjavi z zastopanostjo umetne glasbe, tako tuje (36 %) kot tudi umetne (41 %), zelo 

malo. Tuja ljudska glasba je zastopana s 6 % vsebin. Kljub temu da so učenci najmlajši v 

osnovni šoli, je še vedno pomembno, da jih postopoma uvajamo tudi v slovensko ljudsko 

izročilo. 

 

7.1.1 B. Oblak: Glasbena slikanica 1  

V učbeniškem gradivu Oblakova izbere za obravnavo ljudskega izročila sledeče vsebine: 

• ljudske pesmi: 

o Na planincah: učenci se pesem naučijo ob slikovnem zapisu z metodo pripevanja. 

Spoznavajo tudi značilno sozvočje slovenskega petja. 

o Prvo leto služim: učenci razlikujejo glasno, tiho, hitro in počasi. 

o Rasla je jelka: učenci se pesem in besedilo učijo s pomočjo slikovnih zapisov. 

o Zima je prišla: pesem spoznajo s pomočjo slikovnega zapisa, doživete deklamacije, 

petja po zlogih in petja z besedilom. Z metodo posnemanja se naučijo besednih in 

pevskih fraz. 

o Mačka in miš  

o Predlog dodatnih pesmi: Deklica majhena, Ringa raja, Biba leze, biba gre, 

Ukradena putka, Šmentana muha.  
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• ljudski plesi in igre:  

o Mačka in miš: dva otroka sta mačka in miš, ki se ob petju pesmi lovita, otroci pa 

med hojo po krogu roke dvigajo in spuščajo ter jima tako pomagajo ali pa ju ovirajo. 

Petje pesmi dopolnimo z enakomerno hojo v eno ali drugo smer. 

• ljudska glasbila: harmonika, violina, trobenta 

• ljudska ritmična besedila: 

o Ančka bančka, pomarančka, v prvi klopici sedi in napiše črko i. 

o Rdeče jabolko visi, tam na drobni vejici. En, dva, tri, nesel bi ga mamici. 

o Ta na kale par kaplane, kaj si dielo? Štrene viu. Kar san duobo, use zapiu. 

o Am bam bemus, zbisibala remus, zbisibala bumbarasa, zbisibala bum! 

o Ljubo doma, kdor ga ima. 

o Ti boš mačka, jaz bom miš, jaz bom bežal, ti loviš. 

o Pleši, pleši, črni kos! Kak' bom plesal, ko sem bos. Nimam drete, ne smole, da 

bi šival čižmice. 

(povzeto po Oblak, 2004) 

 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 1. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 10 19 

Tuja ljudska glasba 0 0 

Slovenska umetna glasba 16 31 

Tuja umetna glasba 26 50 
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1. razred (B. Oblak)
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Graf 2: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 1. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Oblakova v svojem učbeniškem gradivu Glasbena slikanica 1 poda kar nekaj slovenskih 

ljudskih pesmi, s katerimi si otroci širijo svoj repertoar. Tako slovenska ljudska glasba in 

izročilo v gradivu zavzameta 19 %. Poleg ljudske glasbe pa je v omenjenem učbeniškem 

gradivu za prvi razred z 31 % zastopana tudi slovenska umetna glasba, kar polovico (50 %) 

obravnavane glasbe pa zavzema tuja umetna glasba. 

 

Avtorica je poudarila učenje ljudskih pesmi. Eno pesem pa je povezala tudi z ljudsko igro 

Mačka in miš. Uporabila je tudi veliko drugih ljudskih besedil: izštevank, zbadljivk ipd. Žal 

pa v snov ni vključila ljudskega plesa ali kakšnega drugega uvajanja v ples, razen hoje po 

krogu ob igri Mačka in miš. Kljub temu da so otroci šele začeli z osnovnošolskim 

izobraževanjem, bi lahko v učbenik vključila tudi kakšen ples ali rajalno igro. V enoti V 

glasbeni šoli se učenci spoznajo z glasbili. To temo bi lahko zelo dobro povezali tudi z 

ljudskimi glasbili, saj so bila nekatera od obravnavanih vedno prisotna v stalnih godčevskih 

sestavih. 

 

7.1.2 A. Pesek: Glasba 1, Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo 

V učbeniškem gradivu Glasba 1, Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo za 1. razred učenci ob 

ljudskih pesmih, plesih in glasbilih spoznajo tudi naslednje pojme: vriskanje, poudarjene in 

nepoudarjene dobe, dvodobno mero, zvoke telesa ter dodajanje besedila na enak ritmično-
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melodični vzorec. Peskova v svojem učbeniku in priročniku s področja ljudskega izročila 

uporabi: 

• ljudske pesmi: 

o In mi smo lačni: učenci ob pesmi udarjajo npr. po mizi in ob tem spoznajo 

enakomerno gibanje. 

o Diradi čindara: pesem služi kot plesna pesem, ob kateri učenci plešejo čindaro 

in se enakomerno gibljejo. 

o Vremenska napoved: učenci se ob pesmi pogovarjajo o tem, kakšno vreme jih 

lahko doleti v hribih. Pesem je povezana z enoto, v kateri spoznajo odmev ter 

tiho in glasno petje. 

o Biba leze: učenci ob pesmi z gibi ponazorijo dobe in ritem melodije. 

o Abraham 'ma sedem sinov: učenci se spoznajo z izvajanjem zvokov z lastnimi 

glasbili, z dvodobno mero ter s poudarjenimi in nepoudarjenimi dobami. 

• ljudski plesi in igre:: 

o Čindara/kačo vit: učenci se v vrsti držijo za roke. Prvi ima v roki rutico, zadnji 

pa roko v boku. Prvi vodi kačo sem in tja, tako da na vsako dobo naredijo en 

korak ali skok (poveže z enakomernim gibanjem). 

o Abraham 'ma sedem sinov: učenci ga plešejo kot enakomerno korakanje in (ali) 

s ploskanjem ob petju ob upoštevanju poudarjenih in nepoudarjenih dob 

(poveže tudi z zvoki lastnih glasbil, dvodobno mero, poudarjenimi in 

nepoudarjenimi dobami). 

• ljudska glasbila: / 

• ljudska ritmična besedila: / 

(povzeto po Pesek, 2001). 

 

Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 1. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 5 14 

Tuja ljudska glasba 5 14 

Slovenska umetna glasba 21 56 

Tuja umetna glasba 6 16 
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1. razred (A. Pesek)

14%

14%

56%

16%

Slovenska ljudska glasba

Tuja ljudska glasba

Slovenska umetna glasba

Tuja umetna glasba

 
Graf 3: : Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 1. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Ob pregledu didaktičnega gradiva Peskove Glasbe 1 sem ugotovila, da je zastopanost 

ljudskega izročila zgolj 14 %. Z enako mero je zastopana tuja ljudska glasba (14 %), nekoliko 

več (16 %) je slovenske umetne glasbe, največ pozornosti pa je namenjene uporabi pesmi 

slovenskih avtorjev (56 %).  

 

Znotraj ljudskega izročila pa se učenci naučijo plesati ples čindara in Abraham 'ma sedem 

sinov, ki sta za to starostno obdobje primerno predstavljena in prilagojena. Poleg tega pa 

avtorica izpostavi tudi vzporedno povezavo med petjem in plesom, saj obe pesmi vključi tudi 

v obravnavanje ljudske pesmi, ob pesmi Abraham 'ma sedem sinov pa učenci obravnavajo 

tudi dvodobni metrum. Pri izvajanju in učenju obeh plesov je potrebno paziti le na primerno 

hitrost glasbe, da učenci usvojijo enakomerno korakanje oz. tek. 

 

7.2 2. razred 

Za drugi razred sta na voljo dva učbenika. Večje razlike v zastopanosti ljudske glasbe pa ni 

opaziti. Med obema gradivoma opažam velik razkorak v zahtevnosti ljudskega plesa. Peskova 

se posveti že resnim oz. odraslim ljudskim plesom, ki so nekateri nekoliko prezahtevni za to 

starostno obdobje, medtem ko Oblakova poudari rajalne in druge igre, ki so za to starostno 

obdobje nekoliko lažje razumljive in tudi primernejše. A kljub temu lahko rečem, da Peskova 

nameni več pozornosti ljudskim plesom, medtem ko Oblakova v učno gradivo vključi tudi 
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nekatere ljudske izštevanke, zbadljivke in druga ljudska ritmična besedila ter nekaj ljudskih 

glasbil, ki se pri Peskovi ne pojavljajo tako pogosto. 

 

Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v vseh učbeniških gradivih glede na vrsto glasbe v 

2. razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 15 24 

Tuja ljudska glasba 5 8 

Slovenska umetna glasba 37 44 

Tuja umetna glasba 15 24 

 

2. razred
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Graf 4: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v vseh učbeniških gradivih za 2. razred v primerjavi z 

drugimi vrstami glasbe 

 

Delež, ki ga v obeh učbenikih zaseda ljudska glasba, je 24 %. Tuja ljudska glasba zaseda zgolj 

8 % vseh vsebin, slovenska umetna glasba 44 %, tuja umetna glasba pa enako kot slovenska 

ljudska glasba (24 %). 

 

7.2.1 B. Oblak: Glasbena slikanica 2 

V didaktičnem gradivu Glasbena slikanica 2 Oblakova predlaga uporabo sledečih prvin s 

področja ljudskega izročila: 

• ljudske pesmi: 
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o Pleši,pleši črni kos: učenci pesem spremljajo z glasbili, ki jih naredijo po 

ljudskem izročilu ali lastni zamisli iz materialov, ki jih jeseni naberejo v 

naravi. 

o Igramo se: ob petju učenci trkajo s prsti po robu klopi. 

o Mladi muzikanti: učenci ob pesmi utrjujejo svoje predstave o glasbilih. 

o Lipej raja: učenci pesem doživeto pojejo. 

o Trobentica: pesem učenci zapojejo, nato pa ob njej poglobijo doživetje rajanja. 

o Prekmurska svatovska: učenci ob pesmi spoznajo zvok trstenk. 

o Jaz pa v gorico grem: učenci ob pesmi spoznajo zvok žvegle. 

• ljudski plesi in igre: 

o Ura je ena, medved še spi: v sredini kroga je učenec, ki skladno z besedilom 

pesmi oponaša medveda. Drugi učenci se držijo za roke in hodijo v krogu. Ko 

besedilo pove, da medved lovi, se drugi razbežijo. Učenec, ki je bil v sredini, 

pa jih lovi. Kdor je ulovljen, je naslednji v sredini. Učenci ob rajalni igri 

stopnjujejo tudi glasnost in hitrost njenega izvajanja. 

o Lepa bela lilija: je dekliška igra, kjer učenke rajajo v krogu, ena deklica pa se 

vrti v sredini. Ob koncu pesmi pri besedi izvoli izbere eno od plesalk in v 

krogu pleše z njo. Nato jo pusti v sredini, igra pa se nadaljuje. 

o Abraham 'ma sedem sinov: učenci ob petju vijejo kačo ali hodijo v krogu, 

vodja pa pokaže gib, ki ga na »vsi tako« ponovijo vsi plesalci. 

• ljudska glasbila: tolkači iz orehov, bršljanov list, brenkalo iz orehove lupinice, 

koruzne goslice, ropotulje iz koruznih stebel in iz bučke, pokalica iz koruze, trstenke, 

žvegla. 

• ljudska ritmična besedila: 

o An ban, pet podgan 

o En ten tenera: ljudsko izštevanko učenci spoznajo v obliki glasbene priredbe 

Jakoba Ježa. 

o Ena bela, hišica, kol'ko okenc pa ima? En, dva tri, pa povej število ti! 

o Marko padel je na nos, hitro po rešilni voz. En, dva, tri, po rešilni voz greš ti! 

o Ena, ani, ho, kapitani ho, citra vene, citra vene, trim, trem, tro. 

o Marička stezička na gori sedi, žvižga in poje, da slavčka zbudi. 

o Jozej, jozej, pelji vozej. Tičej, tičej, noter čičej. Jakej, jakej, zadej skakej. 

(povzeto po Oblak, 2003) 
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Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 2. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 15 23 

Tuja ljudska glasba 1 2 

Slovenska umetna glasba 34 53 

Tuja umetna glasba 14 22 

 

2. razred (B. Oblak)
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Graf 5: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 2. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

V učbeniškem gradivu Oblakove Glasbena slikanica 2 je ljudsko izročilo zastopano s 23 %, 

tuji ljudski glasbi pa avtorica posveti 2 % vsebin. 22 % pesmi in vsebin je namenjenih 

obravnavi tuje umetne glasbe, največ (kar 53 %) pa slovenski umetni glasbi, v okviru katere 

učenci obravnavajo še veliko drugi vsebin, ne le pesmi in petja. 

 

Avtorica je med obravnavanim ljudskim izročilom poudarila uporabo improviziranih ljudskih 

glasbil, ki jih učenci spoznavajo tudi s poslušanjem ljudskih pesmi. V veliko manjši meri pa 

so zastopani ljudski plesi in igre, med katerimi je avtorica za obravnavo izbrala en ples in dve 

plesni oz. rajalni igri. Obravnavanje glasbenih tem bi lahko avtorica povezala tudi s pesmimi, 

ki se pojejo ob plesu in rajalnih igrah. V povezavi z ljudskim izročilom je navedla kar nekaj 

izštevank, ki so otrokom zagotovo blizu, saj se otroci pri tej starosti radi igrajo igre in jim je 
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zabavno poznati več vrst izštevank. Tako učence tudi z igro navdušujemo za prenašanje 

ljudskega izročila. 

 

7.2.2 A. Pesek: Glasba 2, Z igro v glasbeni svet 

V 2. razredu je v učbeniku Peskove Glasba 2 tema v štirih enotah posvečena ljudskemu 

izročilu. Učenci ob tem spoznajo pojme: ljudska glasbila (tamburice, trstenke, harmonika, 

lončeni bas), ljudska glasba, ljudski godci, ljudski ples kólo, vriskanje, poudarjene in 

nepoudarjene dobe, dvodobno mero. V celotnem didaktičnem gradivu za 2. razred pa predlaga 

uporabo in seznanjanje z: 

• ljudskimi pesmimi: 

o Mladi muzikanti: učenci ob pesmi spoznajo različna glasbila. 

o Prvo leto služim: učenci spoznajo, kako na enak ritmično-melodični vzorec 

dodajamo besedilo. 

o Regiment po cesti gre: učenci spoznajo in izvajajo koračnico. Ugotovijo tudi, 

kaj je enakomerno gibanje, in se urijo v izvajanju štiridobnega taktovskega 

načina. 

o Marko skače: učenci plešejo. 

o Mi se 'mamo radi  

o Lepa Anka kólo vodi: učenci ob pesmi plešejo kólo. 

• ljudski plesi in igreami: 

o Marko skače: ob petju kitice se plesalci držijo za roke in plešejo po krogu v 

desno. Z desno nogo naredijo korak, nato z levo do sredine desnega stopala in 

nanjo prenesejo težo. Plesalec v sredini kroga pleše z enakimi koraki po krogu 

v levo. Levo roko ima v boku, z desno pa maha z robcem. Ob ponovitvi 

refrena si izbere soplesalca/ko. Sledi instrumentalni del, ko plesalci tečejo (en 

korak na eno osminko) po krogu v levo, učenca v sredini plešeta polko v 

polkini drži. Pri ponovitvi refrena se prvi/a plesalec/ka vrne v krog, drugi 

plesalec/ka pa ostane in ponovno izbira. Učenci ob tem spoznajo 

instrumentalno predigro, medigro in poigro. 

o polka: učenci se naučijo prestopanja z ene noge na drugo. 

o valček: učenci spoznajo težak korak in dva lažja. 

o kólo: učenci se držijo za roke in plešejo v krogu. Pri vsaki kitici zamenjajo 

smer gibanja. 
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o Diradi čindara: učenci ponovijo ples iz prvega razreda. 

• ljudskimi glasbili: tamburica, trstenke, harmonika, lončeni bas 

• ljudskimi ritmičnimi besedili: / 

(povzeto po Pesek, 2000) 

 

Tabela 9: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 2. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 10 26 

Tuja ljudska glasba 7 18 

Slovenska umetna glasba 11 28 

Tuja umetna glasba 11 28 

 

2. razred (A. Pesek)
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Tuja umetna glasba

 
Graf 6: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 2. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Ljudsko izročilo v obravnavanem gradivu zaseda 26 %, vsa štiri področja pa so precej 

enakomerno pokrita. Slovenska umetna glasba zavzema 28 % vseh vsebin, enako tudi tuja 

umetna glasba, tuja ljudska glasba pa pokriva 18 % vseh vsebin. V povezavi s slovensko 

ljudsko glasbo se učenci naučijo štiri plese, enega pa ponovijo. Težavo bi pri opisanih plesih 

učencem lahko predstavljala plesna drža. Bolje kot uporaba stroge plesne drže bi bilo, da bi se 

pri plesu Marko skače v času vrtenice učenca držala za roke in se vrtela. 
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Ples kólo je za učitelja, ki kóla in kólanja ne pozna, v literaturi zelo slabo opisan, saj navaja 

samo plesanje po krogu v levo in desno, avtorica pa ne opiše, kako in s kakšnimi koraki naj se 

ta ples pleše. Enako velja za polko in valček. Čeprav učitelj ti dve obliki zagotovo pozna, je 

po mojem mnenju ples polke in zagotovo tudi valčka prezahteven za učence v 2. razredu. 

Poleg tega pa je vprašljiva tudi samostojnost učencev za ples v parni drži. Pri pristopu, ki ga 

uporabi Peskova, pa je dobrodošlo, da se učenci naučijo peti pesmi Marko skače in Lepa 

Anka. 

 

7.3 3. razred 

Razlika med obema učbeniškima gradivoma s stališča zastopanosti ljudske glasbe v njima v 

primerjavi z drugimi vrstami ni bistvenega pomena. Učbeniški gradivi se razlikujeta 

predvsem v tem, da Oblakova poudarja ritmična besedila in ljudska glasbila, Peskova pa v 

primerjavi z drugimi obravnavanimi temami ljudske glasbe obravnava nekoliko več ljudskih 

plesov, a nobenih ljudskih glasbil. 

 

Tabela 10: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v vseh učbeniških gradivih glede na vrsto glasbe v 

3. razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 24 27 

Tuja ljudska glasba 10 11 

Slovenska umetna glasba 37 41 

Tuja umetna glasba 19 21 
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3. razred
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Graf 7: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v vseh učbeniških gradivih za 3. razred v primerjavi z 

drugimi vrstami glasbe 

 

Če pogledamo na zastopanost slovenske glasbe pri pouku glasbe v 3. razredu s stališča 

učbenikov, ugotovimo, da je zastopana s 27 %. Podobno zastopana je tudi tuja umetna glasba 

(21 %), v nekoliko manjšem odstotku se pojavlja tuja ljudska glasba (11 %), precej več 

pozornosti pa je namenjene slovenski umetni glasbi (41 %). 

 

7.3.1 B. Oblak: Glasbena slikanica 3 

Oblakova v tretji glasbeni slikanici predvideva uporabo naslednjih: 

• ljudskih pesmi: 

o Taščica – mavčica: ljudska pesem, ki jo je uglasbil Janez Bitenc. 

o Izidor ovčice pasel: učenci spoznajo in razumejo pojem ljudska pesem. 

o Barčica: učenci spoznajo in razumejo pojem ljudska pesem. 

o Zajček: učenci pesem pojejo ob igranju na lastna glasbila, petje spremljajo s 

prvinami ljudskega plesa,ob pesmi spoznajo melodijo ter vedo, da je 

sestavljena iz tonov. 

o Slovenski venček: v izvedbi policijskega orkestra. Avtor venčka oz. avtor 

priredbe za orkester ni naveden. Učenci spoznajo pojem venček pesmi. 

o Ob bistrem potoku: učenci se pesem naučijo po posameznih frazah, potem pa 

pesem poustvarijo in poudarijo? refren s spremembo v dinamiki.  
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o Tribučko kólo: učenci s posnemanjem pevskih fraz usvojijo melodični del 

pesmi in ugotovijo, da je pesem iz dveh delov. 

o Lepo je pomlad' na svet'  

o Polževa snubitev 

o Po Koroškem, po Kranjskem 

o Lisička je prav zvita zver 

o Moj očka ima konj'ča dva 

o Kako petelinček poje 

o Sijaj, sijaj sončece 

• ljudskih plesov in iger: 

o Ob bistrem potoku: učenci plešejo in ples ustvarjalno oblikujejo s prvinami 

ljudskega plesa oz. valčka. 

o kólo: učenci ga plešejo kot ples v krogu. 

• ljudskih glasbil: učenci spoznajo žveglo, ustno harmoniko, violino in lončeni bas. 

• ljudska ritmičnih besedil:  

o En kovač. 

o Žigu – žagu ubog Boštjan, pasel krave do poldan. Sovro zgubil, Breze ni, volk 

je prišel, snedel tri. 

o Klipe, klope, klipe, klope, mlin pod goro gre v galope, klipe, klope, klipe, klop, 

da se trese pod in strop. 

o En, ten, tinus, sabaraka rinus, sabaraka rikaraka, en, ten, pum! 

o Ekate pekate, cukate me, abe, fabe, domine. Etkus, petkus, kufer štuc, kvinte, 

kvante, ven a fuč. 

(povzeto po Oblak, 2003) 

 

Tabela 11: : Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 3. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 15 26 

Tuja ljudska glasba 5 9 

Slovenska umetna glasba 29 49 

Tuja umetna glasba 9 16 
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3. razred (B. Oblak)
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Graf 8: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 3. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Oblakova v učbeniškem gradivu Glasbena slikanica 3 posveti ljudski glasbi 26 %, tuji ljudski 

glasbi pa 9 % vseh vsebin. Najširše je zastopana slovenska umetna glasba (49 %), precej manj 

pa tuja umetna glasba (16 %).  

 

Med vsebinami slovenske ljudske glasbe Oblakova nameni nekaj pozornosti tudi 

izštevankam, ki jih lahko pri učencih uporabimo za utrjevanje in razvijanje občutka za ritem. 

Učenci se srečajo tudi z ljudskimi glasbili, veliko snovi pa posveti pesmim, med katerimi sta 

dve povezani s plesom, kar je zelo dobrodošlo, saj lahko tako povežemo ples in petje ter 

prihranimo nekaj časa, ki ga lahko namenimo utrjevanju. Še pomembneje pa je, da učence 

seznanimo  tudi s tem, da so ob nekaterih plesih plesalci včasih tudi peli, ne le plesali. 

 

Oba predvidena plesa sta za učitelja preslabo definirana. Predvidevam sicer, da ples Ob 

bistrem potoku večina učiteljev pozna, zagotovo pa je precej drugače s kólom in kólanjem. 

 

7.3.2 A. Pesek: Glasba 3, Zvočni živžav 

V didaktičnem gradivu Peskove Glasba 3 se srečamo z ljudskim izročilom na naslednje 

načine: 
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• ljudska pesem: 

o Prišla je miška iz mišnice: učenci spoznajo, da je to naraščajoča pesem ter da 

jo spremljajo enaki ritmični vzorci. Spoznajo tudi, da v glasbi obstajajo tišine. 

o Po mest' sem španciral: učenci ob pesmi štejejo do tri, spoznajo, da so zvoki 

daljši in krajši, ter ritem melodije kot enakomerno gibanje. Pesem spremljajo s 

priložnostnimi glasbili. 

o Huha, huhoka: učenci spoznajo hitrost in značaj pesmi. Ugotovijo, da je to 

počasna in umirjena pesem ter da je uspavanka. Seznanijo se tudi z narečnimi 

besedami. 

o Pika poka pod goro: učenci ugotovijo, da je pesem hitra in živahna.  

o Biba leze 

o Marko skače 

o Diradi čindara 

o In mi smo lačni 

o Igraj kolo: učenci ob pesmi plešejo kólo kot igro z ogledalom. 

o Petelinček je na goro šel: učenci razlikujejo med enakimi in različnimi 

ritmično-melodičnimi vzorci. 

o Zima je prišla: učenci pesem doživijo in jo povežejo s prevladujočimi 

razpoloženji. 

o Hiter polh: učenci spoznajo pesem zvonov ali pritrkavanje. 

o Večerni zvon: učenci se seznanijo s pesmijo zvonov ali pritrkavanjem. 

• ljudski plesi in igre: 

o Marko skače 

o Diradi čindara ali kačo vit: učenci se primejo za roke, z levo sprednjega, z 

desno pa plesalca zadaj. Vodja ima v prosti roki rutico, zadnji plesalec pa roko 

v boku. Kačo vijejo po prostoru, pod roko, v polža … 

o šamarijanka: učenci poslušajo. 

o kólo: plesalci se držijo za roke, pri petju kitice plešejo z bočnimi koraki po 

krogu v levo. Medtem znotraj kroga plesalec/ka sedi na stolu in z ogledalom 

izbira soplesalca/ko. Vodja pripelje nekoga za njegov/njen hrbet, če 

sedečemu/i ta ne ugaja, ga zbriše z robcem ali odkima. Če mu/ji ustreza, 

zapleše z njim/njo polko v času petja refrena. Drugi plesalci pa vzamejo 

glasbila in z njimi udarjajo dobe. Med instrumentalno medigro se plesalci 

pripravijo za nov ples. 
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• ljudska glasbila: / 

• ljudska ritmična besedila:  

o Pisan ptiček, počen grošek, bel konjiček zvrhan košek, pisker lonec, slepa miš, 

a za konec ti loviš. 

(povzeto po Pesek. 2003) 

 

Tabela 12: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 3. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 9 28 

Tuja ljudska glasba 5 16 

Slovenska umetna glasba 8 25 

Tuja umetna glasba 10 31 

 

3. razred (A. Pesek)
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Graf 9: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 3. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Peskova v učbeniškem gradivu za 3. razred Glasba 3 dokaj enakomerno razporedi učne 

vsebine s posameznega področja. Slovenska ljudska glasba zavzema 28 % vseh vsebin, 

nekoliko več (31 %) zavzame tuja umetna glasba in nekoliko manj (26 %) slovenska umetna 

glasba. Najmanj vsebin pa nameni tuji ljudski glasbi (16 %). 
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Peskova v Glasbi 3 ponudi obravnavo kar štirih ljudskih plesov in iger. V povezavi s tem se 

učenci tudi naučijo pesmi, ki jih pojejo ob plesu. Za ples Marko skače v gradivu ne najdemo 

njegovega opisa, činadara pa je dobro opisana, sama bi lahko dodala še kakšno sliko kot 

predlog, kako se lahko kača vije pod roko ali v polža. Šamarijanko učenci pri pouku 

poslušajo. Lahko bi si  ogledali tudi kakšen posnetek plesa ali ga v poenostavljeni obliki tudi 

zaplesali. Zadnji ples, ki ga omenja, je kólo, a gre pri tem za plesno igro izbiranja z 

ogledalom, t. i. »špegutanc«, in ne kólo v njegovi prepoznavni enodelni obliki. Zato se mi zdi 

pomembno, da učence opozorimo tudi na to, da so kóla lahko tudi drugačna, ne le v obliki 

igre.  

 

7.4 4. razred 

Znotraj slovenske ljudske glasbe so največkrat obravnavane ljudske pesmi, kar nekaj pa je 

tudi predstavitev in predlogov za izdelovanje ljudskih glasbil (odvisno od izbranega 

učbeniškega gradiva). Največ ljudskih plesov, ki se jih učenci naučijo, vsebuje učbeniško 

gradivo Peskove. Plesi v tem gradivu so tudi precej dobro in nazorno opisani, s tem pa 

omogočajo učitelju, da se lahko ustrezno pripravi na poučevanje slovenskih ljudskih plesov. 

Tudi učbeniško gradivo Stefanije in Verbuča zajema kar nekaj plesov, a so slabo opisani za 

učitelja, za nekatere pa je predvidena zgolj njihova pasivna obravnava. 

 

Tabela 13: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v vseh učbeniških gradivih glede na vrsto glasbe v 

4. razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 74 23 

Tuja ljudska glasba 17 5 

Slovenska umetna glasba 74 23 

Tuja umetna glasba 150 49 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

55 
 

4. razred
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Graf 10: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v vseh učbeniških gradivih za 4. razred v primerjavi z 

drugimi vrstami glasbe 

 

Učbeniška gradiva v 4. razredu se največ usmerjajo v obravnavo tuje umetne glasbe (49 %), 

slovenska ljudska in umetna glasba sta zastopani v enaki meri (23 %), najmanjkrat pa se 

pojavlja tuja ljudska glasba (5 %).  

 

7.4.1 N. Kustec: Čudoviti svet glasbe 4 

V učbeniške gradivu Čudoviti svet glasbe 4 avtorica predpisuje obravnavo slovenskega 

ljudskega izročila s pomočjo: 

• ljudskih pesmi: učenci spoznajo značilnosti ljudske pesmi (zelo stare, neznani 

skladatelji, preproste, spevne melodije, besedila v narečju, ustno izročilo – ohranja se s 

petjem). 

o Narobe svet: učenci spoznajo ton f in polovinko. 

o Adlešičko kólo/Fruške, jabuke, slive: učenci pesem plešejo kot kólo. 

• ljudskih plesov in iger: 

o kólo: ples, pri katerem so plesalci drug zraven drugega, navadno v krogu. 

• ljudskih glasbil: glavnik, rogovi iz lubja, lončene piščalke, trstenke, žvegla, oprekelj, 

drumljica, raglja, lončeni bas. 

• ljudskih ritmičnih besedil: 

o Mi se z vlakom peljemo, dobro voljo meljemo, ko pa se ustavi vlak, hitro se 

prešteje vsak. 
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(povzeto po Kustec, 2010). 

 

Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 4. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 19 22 

Tuja ljudska glasba 1 1 

Slovenska umetna glasba 22 26 

Tuja umetna glasba 44 51 

 

4. razred (N. Kustec)
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Graf 11: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 4. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Avtorica največ pozornosti nameni tuji umetni glasbi (51 %), polovico manj vsebin je 

namenjenih slovenski umetni glasbi (26 %), še nekoliko manj slovenski ljudski glasbi (22 %), 

najmanj (le 1 %) pa tuji ljudski glasbi.  

 

V sklopu slovenske ljudske glasbe je avtorica največ učnih vsebin namenila ljudskim 

glasbilom in zvočilom. Učenci spoznajo tudi dve pesmi, od katerih je ena povezana z 

ljudskim plesom, kólom, ki se ga otroci naučijo tudi plesati. Navodila za ples so zelo skromno 

podana, saj je opisana zgolj začetna postavitev, ne pa tudi sam ples.  
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7.4.2 B. Oblak: Moja glasba 4 

V učbeniku Oblakove Moja glasba 4 se z ljudsko glasbo in izročilom srečamo s pomočjo:  

• ljudskih pesmi: 

o Zajček: učenci pesem pojejo in jo spremljajo z lastnimi glasbili. 

o Ta na Kale: ljudsko besedilo, pesem je napisal Pavle Merku. 

o Sonček sije, dež megla: učenci spoznajo novo tonsko višino. 

o Doma: besedilo je napisala Vida Jeraj, glasba pa je prirejena po ljudskem 

napevu. 

o Fse, kaj lazi: učenci pojejo in poslušajo dvoglasje. 

o Tučica polučica: kot spodbuda za ohranjanje zapuščine. Učenci spoznajo tudi 

ljudske pevce in godce. 

o Marko skače: učenci poslušajo različne priredbe in se ob pesmi naučijo peti 

kanon. 

o Pa se sliš': učenci poslušajo priredbo. 

o Žuta Kuča  

o Huda zima: učenci v pesmi utrjujejo izmenjavanje šestih tonskih višin, občutek 

za tridobni metrum in povezavo dveh tonov na enem zlogu. 

o Adlešičko kolo 

o Trzinka: učenci izvedejo pesem z ljudskimi glasbili. 

o Tre bali: istrski ljudski plesi. Učenci spoznajo godce, ki ohranjajo ljudsko 

zapuščino. 

• ljudskih plesov in iger: 

o kólo: plesalci so razporejeni v krogu, obrnjeni naprej in se držijo s spuščenimi 

rokami. Plešejo z lahkotnimi poskoki naprej in nazaj. 

• ljudskih glasbil: lončene piščalke, ropotulje, goslice, pokalice, stržki, piščali, rogovi.  

• ljudskih ritmičnih besedil: 

o An ban pet podgan, štiri miši, uh me piši, vija, vaja, ven! 

o An ban benus, zbisibala remus, zbisibala bumbarasa, zbisibala bum! 

o En doj, štrta noj, šija vija, kompanija, siva raka tika taka, vija voja vaja ven! 

o Žito imama, vreče nimam, žito imama, vreče nimam. Sit, sit, sit, sit! Vrečo 

imam, žita nimam, vrečo imam, žita nimam. Siten, siten, siten siten! 

o Gril, gril, greva 'z luknje, dal ti bom zlat komat, greva zlato njivo orat. 

o So godci dejali, da počil je bas, za drugega zbrali bi, prosijo nas. 
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(povzeto po Oblak, 2002) 

 

Tabela 15: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 4. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 11 16 

Tuja ljudska glasba 3 4 

Slovenska umetna glasba 21 30 

Tuja umetna glasba 34 50 

 

4. razred (B. Oblak)
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Graf 12: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 4. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Največ glasbenih vsebin je v učbeniškem gradivu Oblakove Moja glasba 4 namenjenih tuji 

umetni glasbi (50 %). Kar nekaj pesmi in vsebin zajema tudi slovenska umetna glasba (30 %), 

zelo malo vsebin pa je posvečenih slovenski ljudski glasbi (16 %) in tuji ljudski glasbi (4 %).  

 

Kljub temu da avtorica predlaga spoznavanje kar nekaj ljudskih pesmi in ritmičnih besedil, pa 

se ne področju ljudskih plesov dotakne le enega ljudskega plesa, to je kólo, ob katerem se 

učenci naučijo peti tudi pesem. Njegovo obliko povprečno dobro opiše, manjka le opredelitev, 

koliko naj bi bilo poskokov naprej ali nazaj, kar je lahko za učitelja zavajujoče in mu ni v 

veliko pomoč pri učenju, če sam ne pozna nobenega kóla. 
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7.4.3 A. Pesek: Glasba 4 

Peskova v učnem gradivu za glasbo v četrtem razredu (Glasba 4) predlaga: 

• ljudske pesmi: 

o Včeraj sem bil na Viču  

o Zibenšrit: učenci jo pojejo kot pesem za ples. 

o Drobljan'c: služi kot pesem za ples. 

o Vrbiška polka: pesem učenci poslušajo.  

o Šmentana muha: učenci ob pesmi plešejo polko, spoznajo pa tudi pojme: doba, 

osminka in četrtinka. 

o Mujcek drota prosi: učenci ugotovijo, da štejejo do dva, pri šamarjanki pa do 

tri. 

o Kin kaj ku: učenci ob petju upoštevajo dinamične oznake: forte, mezzoforte, 

piano, fortissimo. 

• ljudske plese in igre: 

o drobljan'c: učenci plešejo v plesni valčkovi drži tri bočne korake v eno smer in 

tri bočne korake v drugo smer. Nogo, ki v tretjem koraku ostane v zraku, v 

kolenu rahlo dvignejo v stran (natančno opisano). 

o zibenšrit: dečki so v krogu, deklice zunaj, skupaj tvorijo dva kroga. Pari 

gledajo drug drugega. Najprej se vsi premaknejo v smeri urinega kazalca za 

sedem bočnih korakov in sedem bočnih korakov nazaj na isto mesto, nato spet 

v smeri urinega kazalca tri bočne korake in nazaj. Sledi obrat na mestu v štirih 

korakih ( dobro opisano, lahko bi začeli z osnovo, ko so vsi v krogu). 

o šamarjanka: učenci so v krogu postavljeni v pare, plesalci kažejo hrbet v krog. 

Plesalec prime z desno roko plesalko za pas, plesalka levo roko položi na 

njegovo nadlaket. Plešeta po krogu v levo. Plesalec pleše z levo nogo, plesalka 

z desno: 1. del: 1. takt: bočni korak z levo/desno v levo/desno, sledi prikorak in 

klec z desno nogo na mestu, leva se rahlo dvigne. V 2. taktu naredijo enako. V 

3. taktu sledi korak z levo/desno nogo na mestu, v 4. taktu pa z desno/levo 

nogo na mestu. Potem vse vsi 4 takti še enkrat ponovijo. 2. del: V 1. taktu 

naredi bočni korak v levo za četrt kroga, se dvigne na prste in spusti. Enako 

naredi v desno/levo v 2. taktu. V 3. taktu naredi na mestu poudarjen korak z 

levo/desno nogo, korak na mestu z desno/levo in korak na mestu z levo/desno. 
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V 4. taktu naredi korak na mestu z desno nogo/levo in dvigne levo/desno. Še 

enkrat se ponovi ves drugi del ( natančno opisano). 

o cekartan'c (Haloze): v sredini kroga je plesalec z zavezanimi očmi s cekarjem v 

roki. Vodja igre pripelje dva učenca plesalcu v sredini kroga. Plesalec s 

tipanjem rok izbere enega in z njim zapleše. Drugemu da v roke cekar in mu 

zaveže oči za nadaljevanje igre. Plešejo lahko na katero koli polko ali 

dvodobno glasbo. 

• ljudska glasbila: oprekelj, lončeni bas (izdelava), harmonika, drumelca, nunalca. 

• ljudska ritmična besedila: 

o Pisan ptiček, počen grošek, bel konjiček, zvrhan košek, en, dva, tri: Zdaj lovil 

boš ti: učenci uglasbijo besedilo in razumejo četrtinsko pavzo. 

(povzeto po Pesek, 2002) 

 

Tabela 16: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 4. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 8 28 

Tuja ljudska glasba 1 3 

Slovenska umetna glasba 7 24 

Tuja umetna glasba 13 45 

 

4. razred (A. Pesek)

28%
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24%

45% Slovenska ljudska glasba

Tuja ljudska glasba

Slovenska umetna glasba

Tuja umetna glasba

 
Graf 13: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 4. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 
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Peskova je v učbeniškem gradivu Glasba 4 največ snovi namenila tuji umetni glasbi (45 %), 

sledi pa ji slovenska ljudska glasba z 28 % in slovenska umetna glasba s 24 %. Tuja ljudska 

glasba zavzema 3 % vseh učnih vsebin.  

Med vsebinami, ki so namenjene slovenski ljudski glasbi, najdemo kar nekaj pesmi, ki se 

povezujejo tudi s plesi, ki so v tem učbeniškem gradivu za učitelja zelo dobro opisani. 

Opisani so tako, da lahko tudi učitelj brez ustreznega plesnega znanja in z osnovnim 

poznavanjem glasbenih vsebin po tem zgledu nauči otroke zaplesati. Sama bi plesom dodala 

kakšen metodični korak, kako učence ples postopoma naučiti. Zato bi bilo bolje, če bi npr. 

zibenšrit najprej plesali vsi učenci v enem krogu, saj bi tako lažje usvojili korake, nato pa bi 

lahko ples nadgradili. Ob tem lahko učence spodbudimo, da tudi sami predlagajo različne 

možnosti, kako z enakimi koraki zaplesati ples (npr. naprej in nazaj, levo in desno, v 

enem/dveh krogih …). 

 

7.4.4 L. Stefanija, D. Verbuč: Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna 

V učbeniškem gradivu Stefanije in Verbuča Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna, se ljudska 

glasba povezuje predvsem s sklopom Iz babičine skrinje: 

• ljudske pesmi: 

o O moj preljubi, dragi dom: učenci iščejo razlike med prvim in drugim delom 

pesmi. 

o Ringa, ringa raja: učenci v pesmi z rdečo podčrtajo zloge, ki jih lahko 

nadomestijo s četrtinko, z modro pa tiste, ki jih lahko nadomestijo z osminko. 

o Ko so fantje proti vasi šli: godčevska viža za žveglo in bršljanov list. 

o Barčica po morju plava: učenci narišejo melodijo, pesem pojejo večglasno. 

o Na planincah: učenci narišejo melodijo. 

o Marko skače: učenci narišejo manjkajoči del narisane melodije. 

o Didl, didl dajčka: učenci pojejo, ob poslušanju pa kažejo tonske višine. 

o Kaj boš Janko jutri delal: učenci spoznavajo identičnost prvega in drugega 

dela pesmi, pojejo melodijo z imeni tonskih višin, spoznajo četrtinko s piko, 

izmislijo si gibanje in spremljavo za improvizirana glasbila. 

o Narobe svet: učenci solmizacijski zapis pretvorijo v notnega, učijo se 

večglasja. 

o Prišla je miš iz luknjice: učenci poslušajo petje in pesem primerjajo z drugimi 

pesmimi. 
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o Lepa bela lilija: pesem za ples, učenci jo pojejo tudi s solmizacijskimi zlogi. 

o Sedma ura že zvoni: učenci jo pojejo po spominu, ko dvakrat slišijo posnetek. 

o Tri tičice: učenci s pesmijo nastopajo pred razredom, ob tem pa spoznajo 

pojme nastop, koncertni program, izvajalci, občinstvo. 

o Stara viža: učenci pesem poslušajo in poskusijo ugotoviti, na katerem koncertu 

bi to lahko slišali. 

o Izidor ovčice pase: učenci poslušajo izvedbo z žveglo in primerjajo pesem s 

pesmima drugih narodov. 

o Dopoši iz Ospa, Šmartinski šumštr, Lejsarjev Miha, Svet Lenart, Hitra polka, 

Zrelo je žito, Kresovanje, Polka: učenci pesmi poslušajo in opazujejo 

različnost melodij, besedila in glasbil. 

o Tancaj, tancaj črni kos: učenci spoznajo razliko med umetno in ljudsko 

glasbo, saj so tudi priredbe za različne zborovske in instrumentalne zasedbe že 

umetna glasba. 

o Pršva bo ljuba vigred: učenci ugotovijo, da so v ljudskih pesmih tudi narečne 

besede. 

o Travnički so že zeleni: učenci se pesem naučijo po posnetku. 

o Iz zemlje gre v trto. 

o Veseli čas prihaja: pogovor o decembrskih ljudskih običajih. 

o Fse kaj lazi: učenci pojejo dvoglasno. 

o Prišli smo vam ofirati: učenci pesem poslušajo kot primer pesmi in običaja 

življenjskega kroga. 

o Šaladri, šaladra: pesem učenci  poleg navadnega petja poskušajo izvajati tudi 

tako, da oponašajo glasove ljudskih glasbil. 

o En šuštar me vprašal 

o Adlešičko kolo 

• ljudski plesi in igre:  

o Marko skače: učenci plešejo po krogu v levo, tako da na poudarjeno dobo 

stopijo z levo nogo čez desno. Med pesmijo menjajo smeri. Druga možnost 

plesa je tek v koloni, ob tem pa z desno nogo močneje udarjajo na vsako 

poudarjeno dobo. 

o Lepa bela lilija: učenci plešejo rajalno igro po krogu, roke imajo križno 

sklenjene. V krogu je deklica. Premikajo se v desno (po krogu v levo), tako da 

dajo levo nogo čez desno in desno priključijo. Na besedilo »v krogu pleše 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

63 
 

deklica« zamenjajo smer, deklica v krogu pa se vrti. Ob koncu pesmi se 

zamenja z deklico, pred katero se je ustavila.  

o drnač: učenci poslušajo različne zvrsti glasbe. 

o sotiš: učenci poslušajo in primerjajo z drugimi zvrstmi glasbe. 

o štajeriš: plesalec drži dvignjeno desno roko in plesalkin iztegnjen prst. Plesalka 

se vrti pod plesalčevo roko, tako da naredi korak na vsako dobo pesmi. Pri treh 

korakih je na polovici obrata. Pri zadnjem taktu naredi enako s poudarjenimi 

koraki. Ob plesu učitelj pove tudi, da se je ples plesal na svatbah in drugih 

srečanjih ter da so plesali različne figure. 

o valček: učenci plešejo ob pesmi Ko pomlad se bliža. 

o čindara: učenci ples spoznajo kot del življenjskega kroga, saj so ga plesali ob 

koncu svatbe. 

o Predgrajski most: plesno-pevska igra. 

o kólo: učenci polagajo noge eno čez drugo. Pred plesanjem si pogledajo 

posnetek kóla. 

• ljudska glasbila: lubnat rog – izdelajo, žvrgolc, hruškov list, čivink – izdelajo, nunalca 

(glasbilo iz glavnika in čezenj napetega lista – napačen opis), izdelajo koruzne goslice, 

spoznajo gosli, klarinet, bajs, lončeni bas, trstenke, žveglo, oprekelj, cimbale, 

harmoniko, citre. 

• ljudska ritmična besedila: 

o Maj, maj, majnika, v Tuzah kopajnika, da bi se majiva, prov l'pu peva. 

o An, duj, trtanuj. 

(povzeto po Stefanija in Verbuč, 2004) 

 

Tabela 17: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 4. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 36 27 

Tuja ljudska glasba 12 9 

Slovenska umetna glasba 24 18 

Tuja umetna glasba 59 46 
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4. razred (L. Stefanija, D. Verbuč)
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Graf 14: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 4. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Avtorja v učbeniškem gradivu Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna slovenski ljudski glasbi in 

posledično tudi slovenskemu ljudskemu izročilu namenita 27 %, nekoliko manj (18 %) 

slovenski umetni glasbi in 9 % tuji ljudski glasbi. Največ glasbenih vsebin pa je namenjenih 

tuji umetni glasbi (46 %).  

 

A kljub temu lahko rečem, da avtorja gradiva v sklop slovenske ljudske glasbe zajameta 

veliko pesmi, plesov in tudi ljudskih glasbil. Nekatere, predvsem plese in pesmi, pa tudi 

povežeta, da se učenci naučijo tudi pesmi, ki jih lahko pojejo ob plesu. Žal pa je opis plesov 

za učitelja preskromen in ni dovolj natančno razložen, kako naj se posamezni plesi z učenci 

plešejo. Poleg tega naj poudarim tudi, da so se citre večinoma uporabljale na območju 

avstrijske Koroške, zato jih ne prištevamo med slovenska ljudska glasbila (Seminar za vodje 

otroških folklornih skupin, 2011/2012). 

 

7.5 5. razred 

Vsa učbeniška gradiva poleg obravnavanja ljudskih pesmi, plesov, glasbil in ritmičnih besedil 

vsebujejo tudi seznanjanje učencev z drugim vrstami ljudskega izročila: običaji, načini igranja 

godcev, vlogami plesa ipd. Največ teh poudarkov je prisotnih v učbeniškem gradivu Glasbeno 

popotovanje, najmanj pa pri Peskovi, a je zato to učbeniško gradivo s stališča predstavitve 
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ljudskih plesov za učitelja najbolj nazorno. Oblakova se najmanj ukvarja z učenjem ljudskih 

plesov, večjo pozornost pa namenja slovenski ljudski pesmi. 

 

Tabela 18: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v vseh učbeniških gradivih glede na vrsto glasbe v 

5. razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 76 35 

Tuja ljudska glasba 15 7 

Slovenska umetna glasba 81 37 

Tuja umetna glasba 46 21 

 

5. razred

35%
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21%

Slovenska ljudska glasba

Tuja ljudska glasba

Slovenska umetna glasba

Tuja umetna glasba

 
Graf 15: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v vseh učbeniških gradivih za 5. razred v primerjavi z 

drugimi vrstami glasbe 

 

Glede na pregledane učbenike se učenci v petem razredu veliko bolj poglobljeno srečajo z 

ljudskim izročilom kot v nižjih razredih. Glede na prisotnost v vseh učbeniških gradivih 

slovenska ljudska glasba pokriva 35 %, nekoliko več (37 %) slovenska umetna glasba, 21 % 

vsebin pokrije tuja umetna glasba in 7 % tuja ljudska glasba.  
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7.5.1 L. Andabaka, A. Bejtullahu, Đ. Berak, M. Kovačič, B. Lotrič, R. Škrjanc, 

K. Šulc: Glasbeno popotovanje 5 

V učbeniškem gradivu Glasbeno popotovanje 5 se s poleg spodaj opisanimi pesmimi, plesi, 

ritmičnimi besedili in glasbili učenci srečajo tudi z drugimi značilnostmi slovenskih pokrajin. 

Spoznajo namreč rezijanski način plesa, citiro, bunkulo, igranje na tenko in na debelo, 

udarjanje z nogo ipd. Ob obravnavanju  drugih pokrajin pa avtorji poudarjajo okoliščine plesa 

in ozaveščanje o ljudskih običajih (jurjevanje, kresnice …) in o drugih oblikah ljudske 

dediščine: 

• ljudska pesem: 

o Prelepa je domača fara: učenci spoznajo različice pesmi, ki so jo peli v 

različnih krajih. 

o Na planincah: učenci pesem zapojejo s solmizacijskimi zlogi in besedilom. 

o Abraham 'ma sedem sinov: dvoglasno petje in pesem ob plesu. 

o Tam doli poli morja: učenci spoznajo istrsko ljudsko glasbo. 

o Moja mati kuha kafe: dvoglasno petje. 

o Komar se je oženil 

o Jaz pa pojdem na Gorenjsko: učenci spoznajo značilen 5/4 takt. 

o Prvi rej: učenci pesem pojejo ob plesu. 

o Kovtrčki: učenci pesem pojejo ob plesu. 

o Rokodelci brez orodja: učenci pojejo in ustvarjajo ritmično spremljavo in novo 

besedilo. 

o Ovsetni Štajeriš 

o Buja se je ženila 

o Marko skače: učenci prepoznajo cimbale, violino in kontrabas. 

o Ribniška: 

o Došal je došal, zeleni Jure 

o Lepa Anka: pesem za ples. 

o Na planincah: učenci pesem analizirajo, odkrijejo korono in predtakt. 

o Izak, Jakob, Abraham: učenci analizirajo pesem, taktovski način, tonaliteto. 

• ljudski plesi in igre:  

o Lepa bela lilija: učenci se v krogu držijo s prekrižanimi rokami in se 

premikajo najprej v desno, ob tem pa levo nogo dajejo čez desno, desno nogo 

pa vsakič priključijo. Pri ponovitvi plešejo v levo. 
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o Gredo Abrahama: učitelj razloži okoliščine plesa, nato učenci ples zaplešejo 

kot kačo, ki se vije. Vodja in tisti, ki si izmišljuje gibe, naj bo najprej učitelj, 

nato pa naj vodenje prepusti učencem. 

o kovtrčki: otroka se v paru držita za spredaj prekrižane roke. Ob petju začneta z 

desno nogo in naredita šest korakov, s sedmim (na zlog »-zaj«) se obrneta v 

nasprotno smer, a ne spustita soplesalca. Vse skupaj se še enkrat ponovi. 

o prvi rej: učenci ob petju hodijo, ob glasbi pa plešejo polko v parni polkini drži. 

o šoštrtanc (Štajerska): učenci ob poslušanju gibalno posnemajo čevljarja pri 

šivanju čevljev. 

o tkalečka: učenci najprej prvih osem taktov izvajajo menjalne trikorake: korak z 

levo naprej, priključi se desna in zopet korak z levo. Potem 8 taktov najprej 

trokorak z levo nogo in potem enkrat pretaknejo robček pod koleni, najprej 

pod desnim kolenom. Tako nadaljujejo do konca. 

o kólo: učenci se primejo za roke v višini ramen. Ples začnejo z levo nogo v 

levo, sledi prikorak desne noge na drugo dobo. Ob tem z rokami rahlo nihajo 

naprej in nazaj in plešejo ob petju pesmi Lepa Anka. 

o zibenšrit: ples je zapisan od enostavnega k težjemu. Najprej sedemkrat 

zaploskajo in naredijo sedem korakov na mestu, poskočijo na levi in poskočijo 

na desni nogi, nato v štirih korakih naredijo en obrat v levo. V drugem delu 

naredijo sedem korakov v desno in nato sedem v levo, požugajo z desno in 

nato z levo roko ter nato naredijo v štirih korakih en obrat v levo. Nato so 

povabljeni še učenci, da tudi sami predlagajo korake, ki bodo oblikovani po 

enaki shemi. 

o konjski ples: predpriprava na rašplo – skočiš z levo nogo naprej, nazaj, skup in 

skup (skok na mestu), narazen (razkorak), skup. 

o rašpla: v prvem delu odskakujeta tako, da je vsakič ena noga spredaj, v drugem 

delu se zavrtita pod roko s tekalnimi koraki osem taktov v desno in osem 

taktov v levo. 

• ljudska glasbila: drumljica, harmonika, raglja, žvrgolec, trstenke, lončeni bas, cimbale, 

violina, kontrabas. 

• ljudska ritmična besedila:  

o Bobej, hrahej …: učenci ustvarijo ritmično spremljavo. 

(povzeto po Andabaka idr., 2005) 
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Tabela 19: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 5. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 31 33 

Tuja ljudska glasba 8 9 

Slovenska umetna glasba 24 26 

Tuja umetna glasba 30 32 

 

5. razred (L. Andabaka itd.)
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Slovenska umetna glasba

Tuja umetna glasba

 
Graf 16: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 5. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

Obravnavano učbeniško gradivo več avtorjev (Andabaka idr.) Glasbeno popotovanje 5 

zavzema precejšen delež ljudske glasbe (33 %) in ob tem tudi kar precej ljudskih plesov. Tuja 

ljudska glasba se pojavlja z 9 %, slovenska umetna glasba s 26 % in tuja umetna glasba s 

podobno zastopanostjo kot slovenska umetna glasba (32 %).  

 

Avtorji poučevanje ljudskega izročila zastavijo zelo obsežno. V obravnavo vključijo tako 

ljudske pesmi, plese in glasbila kot tudi običaje in navade ob plesu v povezavi z ljudsko 

glasbo, ljudske plese in pesmi pa tudi povežejo med seboj. Tudi ljudski plesi so predstavljeni 

zelo natančno in omogočajo učitelju, da se lahko na poučevanje dobro pripravi, poleg tega pa 

tudi učencem omogočajo, da so ob plesih ustvarjalni in znotraj ene oblike plesa tudi sami 

ustvarjajo gibe. 
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7.5.2 B. Oblak: Moja glasba 5 

Poleg usvajanja vseh spodnjih pesmi in plesov se učenci srečajo tudi z drugimi vrstami 

ljudskega izročila: običaji in načini igranja godcev v različnih slovenskih pokrajinah. 

• ljudska pesem:  

o Čuk se je oženil: učenci utrjujejo svoje znanje; ljudska glasba obsega pesmi, 

glasbila, godčevske viže in plese. 

o Tuci Tone: težka in lahka doba, taktnica, dvočetrtinski in dvodobni takt, 

taktiranje, dirigiranje. 

o Izidor ovčice pasel: tridobni in tričetrtinski taktovski način, variacije. 

o Drežniška: moški pevski glasovi, tridobni in triosminski taktovski način, 

variacije. 

o Da jora ta Banerina: cvik, cvak, predtakt, glavni ton, izmenjavanje 

tričetrtinskega in dvočetrtinskega takta. 

o Ta črni Patok: citira, bunkula, na tolsto, na tenko. 

o Jaz pa pojdem na Gorenjsko: učenci se seznanijo s petdobnim in 

petčetrtinskim taktom, višaji, lestvicami in poimenovanjem zvišanih tonov, 

zato si ogledajo tudi kvintni krog (citre). 

o Ženko bo z voza prebrnil in Peter Pavel: ob dveh notnih zapisih se učenci 

seznanijo z nižajem, poimenovanjem znižanih tonov in z razveznikom. Pesem 

zapojejo dvoglasno: z nižjim vodilnim glasom in višjim spremljevalnim 

glasom. 

o N'mau čez Izaro: učenci se srečajo s triolami. 

o Gregčev Peter: učenci pesem povežejo s pesmijo Peter Pavel in spoznajo 

pojem varianta (pesmi). 

o Flosarska: učenci pesem spremljajo z lastnimi ostinatnimi vzorci. 

o Iz zemlje gre v trsek: učenci se v notnem zapisu srečajo z oznako vedno hitreje. 

o Marko skače: učenci ponovijo pesem, ki so se je naučili v 4. razredu. 

o Pojmo v Prekmurje: učenci spoznajo narečno pesem, se jo naučijo in jo 

poustvarijo. 

o Nede mi več rasla 

o Ne jouči za mene: učenci spoznajo cimbale in njihov zvok, lestvico s 

poudarkom na molovi lestvici. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

70 
 

o Ribniška: učenci se ponovno srečajo s pojmom priredba in spoznajo 

dvopolovinski takt. 

o Sem Rib'nčan Urban: učenci se srečajo z izmenjavo dvočetrtinskega in 

dvopolovinskega takta. 

o Jurjevska: učenci pesem povežejo z običajem jurjevanja. 

o metliško kólo: učenci obnovijo svoje znanje o kólanju in ob plesu lahko tudi 

zaplešejo. 

o Stoji, stoji mi mesto Lož: učenci poglobijo znanje o enodelni pesemski obliki z 

vprašanjem in odgovorom. 

o Ptičja svatba: učenci pesem usvojijo in jo zapojejo dvoglasno. 

• ljudski plesi in igre: 

o rezijanski plesi: učenci opisno spoznajo lastnosti rezijanskih plesov. 

o dopaši: pari razporejeni po krogu v valčkovi drži. Plešejo dva zibajoča koraka 

in obrat v štirih korakih na mestu. 

o ples iz Trente: učenci poslušajo ples oz. plesno glasbo in ob njej ustvarjajo z 

orffovimi glasbili. 

o potrkan ples: s pomočjo besedila se učenci seznanijo s pojmi polka, bas in 

pesem pojejo dvoglasno. Pesem učenci zaplešejo s »potrkanimi koraki polke«.  

o metliško kólo 

• ljudska glasbila: citre, citira, bunkula, cimbale 

• ljudska ritmična besedila:  

(povzeto po Oblak, 2003) 

 

Tabela 20: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 5. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 25 33 

Tuja ljudska glasba 3 4 

Slovenska umetna glasba 44 59 

Tuja umetna glasba 3 4 
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5. razred (B. Oblak)

33%

4%
59%

4%

Slovenska ljudska glasba

Tuja ljudska glasba

Slovenska umetna glasba

Tuja umetna glasba

 
Graf 17: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 5. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

V učbeniškem gradivu Moja glasba 5 je večina učnih vsebin namenjena slovenski glasbi. 

Slovenski umetni glasbi in s tem slovenskim glasbenim ustvarjalcem je namenjenih kar 59 % 

obravnavanih vsebin, slovenska ljudska glasba pa zajema 33 %. Tuja umetna glasba se 

pojavlja redko (4 %), enako redka (4 %) pa je tudi tuja ljudska glasba. 

 

Oblakova največ pozornosti nameni ljudski pesmi. Eno pesem tudi poveže s plesom. Posebnih 

poudarkov in plesnih korakov za lažje poučevanje plesov pa ne navede in učitelju povsem 

prepušča način poučevanja ljudskih plesov. To je za nekoga brez plesnega znanja ljudskih 

plesov verjetno težko. Kljub temu pa ob obravnavi posamezne slovenske pokrajine opiše tudi 

nekatere načine igranja na glasbila in kakšen običaj, prisoten ob ljudskem petju in plesu. 

 

7.5.3 A. Pesek: Glasba 5 

Peskova se tokrat obsežno dotakne ljudskega izročila, pri čemer v obravnavanje vključi: 

• ljudske pesmi:  

o Gjaj, gjaj, gjaj: v ospredju je gibanje; ena skupina koraka na ritem melodije, 

druga za vsak ton naredi en korak. 

o Ob bistrem potočku je mlin: spremljanje z orffovimi glasbili in pesem ob 

plesu. 

o Lejsarjov malen: izmišljanje novih ritmov ob pesmi. 
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o Šuštarpolka: pesem za ples. 

o Dajte mu dajte: učenci spoznajo pojem celinke. 

o Igraj kolo jabuko 

o Stu ledi 

o Pa k' b' luštna ne bila 

o Ovsetni štajeriš: spremljanje pesmi z orffovimi glasbili. 

o Iz zemlje gre v trto: soustvarjanje glasbenih spremljav. 

o Plesala sen, plesala: soustvarjanje glasbenih spremljav. 

o Trzinka 

o rezijanska: Da lipi moj Črni patok 

o porabska: Eno takšo bi rad 

o avstrijska Koroška: Preljuba … 

o Tancaj, Mrkocin 

• ljudski plesi in igre: 

o Ob bistrem potočku je mlin: pesem je v 6 delih z enako melodijo. Slika A, ko 

se plesalec in plesalka držita za roke obrnjena drug proti drugemu in zagugata 

roke levo, desno, levo in na cin, cin zaploskata ter obratno, se ponavlja na 

začetku vsakega dela. Nato pa sledi vsakič druga slika. Slika B: plesalec 

poklekne na desno nogo, z desno roko prime plesalkino desno roko, plesalka 

pa teče okrog njega. Pri ponovitvi melodije teče v nasprotno smer. Slika C je 

enaka prejšnji, le da zamenjata vlogi. Slika Č: plesalce se primeta pod desno 

roko in v ritmu tečeta v desno, ob ponovitvi melodije zamenjata smer. Slika D: 

Roke spustita in v ritmu tečeta okrog svoje osi, ob ponovitvi melodije 

zamenjata smer. Slika E: plesalca se primeta za roki in v smeri urinega kazalca 

tečeta naprej. Ob ponovitvi melodije zamenjata smer. Slika F: plesalca plešeta 

valček. 

o šuštarpolka: plesalci poljubno razporejeni po plesišču. Plesalec in plesalka 

klečita na enem kolenu. Ob besedilu vleici, vleici dreito v ritmu posnemata 

smoljenje drete, ob besedilu klinco zabij pa zabijanje klinčkov (pest položita 

na koleno tako da se dotika mezinec kolena in z drugo pestjo, ki je obrnjena 

enako tolčeta po njej). Potem med instrumentalno igro plešeta polko poljubno 

po plesišču. 

o tribučko kolo: plesalci in plesalke se držijo za roke v krogu z levim bokom 

rahlo obrnjeni navznoter. V prvem in drugem taktu začnejo z desno nogo in 
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naredijo tri korake naprej, na četrto dobo pa dvignejo levo nogo pred desno. V 

3. in 4. taktu se obrnejo v drugo smer kroga, začnejo z levo nogo in naredijo 

enako kot prej. V 5. in 6. taktu se obrnejo proti sredini kroga in naredijo enake 

korake proti sredini, pri čemer začnejo z desno nogo, v 7. in 8. taktu pa sledijo 

enaki koraki iz kroga (začnejo z levo nogo). Učenci so povabljeni k 

soustvarjanju novih plesnih slik. 

o Stu ledi: plesalec prime plesalko z desno roko za njeno levo v višini ramen, 

druga roka je v boku. Na 1. dobo 1. takta plesalec stopi z levo nogo bočno 

levo, plesalka pa z desno bočno desno. Sledi prikorak, nato korak z levo 

(desno) na mestu, pri čemer se obrneta za četrt obrata v levo (desno). V 2. 

taktu stopi plesalec z desno, plesalka z levo nogo naprej, sledi prikorak in nato 

korak z desno (levo) nogo na mestu, pri čemer se zavrtita za četrt obrata v 

desno (levo). Predlagana je tudi poenostavitev. 

o štajeriš: plesalec in plesalka se primeta za desni roki, ju dvigneta in pri prvi 

kitici se plesalka s poskakujočimi koraki vrti v desno, plesalec pa po krogu 

teče v levo okrog nje. Pri instrumentalni medigri stojita na mestu in ploskata. 

Pri drugi kitici se vlogi zamenjata. Ustvarjalno lahko dodajamo še nove oblike 

koreografije k temu plesu. 

o ovsetni štajeriš: plesalec in plesalka stojita vštric z levim bokom obrnjena v 

krog. Plesalka je na plesalčevi desni. Držita se za spredaj prekrižane roke. Med 

petjem stojita na mestu ali hodita po krogu v levo. Med instrumentalnim delom 

pa se hkrati vrtita pod dvignjenimi sklenjenimi rokami in se pomikata naprej. 

o kujtre šivat: pari se primejo za roke, prosto roko dajo v bok. Roke dvignejo in 

naredijo most. Prvi par se skloni in teče ritensko nazaj, ostali pa se pomikajo 

naprej. Opisane so tudi različice. 

o točak na melodijo Trzinke: v učbeniškem gradivu je zelo natančno opisano, gre 

pa predvsem za: odskok, doskok tako, da je leva noga naprej, odskok in 

doskok tako da je desna noga naprej. To se nato ponavlja. 

• ljudska glasbila: citira, bunkula 

• ljudska ritmična besedila:  

o Jaka tobaka pod mostom koraka, pa sreča medveda, mu v hlače pogleda, fr! 

o Enci benci na kamenci, na kamenci enci benci. 

o So opice skakale, ritke si kazale, šuštarček pršu, pa ritke jim zašu. 

o Reci lipa, ti si pipa, reci lajna, ti si cajna. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Oblak, diplomsko delo 
 

74 
 

o Špela marela na kahli sedela, je cajtenge brala, si pipo prižgala, hm! 

o Moj očka so ribič pa rib'ce lovijo, tam doli pod mostom na skal'ci sedijo. 

(povzeto po Pesek, 2009) 

 

Tabela 21: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pesmi v učbeniškem gradivu glede na vrsto glasbe v 5. 

razredu 

 f f % 

Slovenska ljudska glasba 20 40 

Tuja ljudska glasba 4 8 

Slovenska umetna glasba 13 26 

Tuja umetna glasba 13 26 

 

5. razred (A. Pesek)
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Tuja umetna glasba

 
Graf 18: Zastopanost slovenske ljudske glasbe v učbeniškem gradivu za 5. razred v primerjavi z drugimi 

vrstami glasbe 

 

V učbeniškem gradivu za 5. razred Glasba 5 Peskova nameni slovenskemu ljudskemu 

izročilu 40 % vseh vsebin. Nekoliko manj pogosto se pojavlja slovenska umetna glasba (26 

%) in tuja umetna glasba (26 %). Tuja ljudska glasba se pojavlja najredkeje (8 %).  

 

Ker je avtorica veliko snovi namenila slovenski ljudski glasbi, je v obravnavanje vključila 

tudi precej ljudskih plesov, ki jih je ustrezno in nazorno predstavila učitelju in tudi povezala s 

petjem ljudskih pesmi. S tako nazornim opisom, kot ga podaja Peskova, lahko ljudski ples 
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poučuje tudi učitelj brez ustreznega plesnega predznanja s področja slovenskih ljudskih 

plesov. 
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8 PREDLOG PRILAGODITVE LJUDSKEGA PLESA 

Plesi so v svoji primarni obliki za učence pogosto prezapleteni, saj so zapisani za odraslega 

plesalca. Potrebno jih je poenostaviti, pri tem pa moramo paziti, da še vedno ohranimo 

osnovno metrično obliko plesa. Kar nekaj ustreznih prilagoditev plesov lahko najdemo v 

nekaterih knjigah, npr. B. Fuchs: Ljudski plesi v osnovni šoli, N. Lubej: Pikapolonica, hvala 

za zlato kolo in tudi drugje. 

 

Največja napaka, ki jo lahko naredimo pri poučevanju plesa, je siljenje otrok v plesno parno 

držo pri polkinih in valčkovih vrtenicah pri dvodelnih ljudskih plesih. Vse to lahko zelo dobro 

rešimo z vrtenjem dveh plesalcev, ki se držita za roke, pod roko, v križni drži ipd., kar je za 

učence veliko lažje kot parna plesna drža. Dokler otrok pri plesu ne bo samostojen, ne bo 

mogel plesati v paru, saj se ne bo mogel zanesti niti nase niti na soplesalca, zato bosta drug 

drugega le ovirala pri plesanju. Ob tem bodo učenci razvijali zgolj negativen odnos do plesa 

in ljudske glasbe. Kot učitelji bomo seveda želeli, da se učenci ples pravilno naučijo, oni pa 

bodo soplesalca dojemali kot moteč dejavnik in ne bodo znali odpraviti napak, ki jih delajo 

pri plesnih korakih. Do plesa  bodo razvili negativen odnos, saj ne bodo dobili nikakršne 

potrditve v svojem znanju, temveč bodo ob pohojanju soplesalca sami sebe negativno 

ocenjevali. 

 

Nekaj nasvetov za prilagajanje ljudskih plesov: 

- Zapletene plesne oblike nadomestimo z enostavnejšimi, pri čemer ohranimo osnovni 

ritem pesmi. 

- Parne vrtenice izvajamo v drži vzporedno za roke, s prekrižanimi rokami, pod roko 

itd., nikoli pa ne v strogi plesni parni valčkovi ali polkini drži, saj učenci večinoma še 

niso dovolj motorično spretni in jih taka drža zgolj ovira. 

- Predlagan tempo si prilagodimo glede na sposobnosti plesalcev. Bolje je začeti 

počasneje in kasneje tempo stopnjevati. 

- Ples razdelimo na več korakov učenja in ob tem sledimo načelu od lažjega k težjemu. 

 

Seveda pa tudi prilagoditev ne pomaga, če plesa ne zna zaplesati učitelj. Šele ko bo učitelj 

prilagoditev znal zagotovo zaplesati, bo lahko učence naučil ples po korakih. 
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Za pomoč pri učenju plesov pa je lahko tudi vzorec metodičnega učenja plesov: 

1. Usvajanje ritma plesa – npr. s ploskanjem, uporabo orffovih instrumentov; 

2. Usvajanje korakov s premikanjem rok (pri dvodelnih plesih se naj na tej stopni še ne 

učijo vrtenice); 

3. Povezovanje prvega in drugega dela pri dvodelnih pesmih; 

4. Uvajanje vrtenice; 

5. Plesanje vrtenice; 

6. Ples celotnega plesa v končni obliki. 

Vsekakor pa metodično učenje prilagodimo zahtevnosti plesa. Glede na zahtevnost lahko 

določeno predlagano točko razširimo ali izpustimo. 

 

8.1 Primer prilagoditve ljudskega plesa 

Ples kólo se prvič pojavi pri Peskovi v učbeniškem gradivu za drugi razred, nato pa se v 

tretjem, četrtem in petem razredu pojavlja pri vseh avtorjih, z izjemo učbeniškega gradiva 

Peskove za četrti razred. Ker je kólo najpogosteje obravnavana oblika plesa, sem se odločila, 

da priložim prilagoditve tega plesa. 

 

Kólo je ples, ki se večinoma pleše po krogu, v nekaterih primerih pa tudi v kačastih in 

polžastih zavojih, koraki pa so odvisni od kraja, od koder kólo prihaja. Ples izhaja iz območja 

Bele krajine in odraža plesne značilnosti slovenskih in uskoških plesov.  

 

Avtorji v učbeniških gradivih večinoma ne določajo, katero vrsto kóla naj bi se učenci  

naučili, zato bom podala nekaj predlogov, kako plesati posamezne plese, in tudi nekaj skupnih 

značilnosti posameznih plesov, ki se plešejo kot kólo. 

 

8.1.1 Abraham, sremsko kolo, kačo vit, kólo 
Vsi plesi so si po obliki precej podobni, razlikujejo se le v poimenovanju in včasih tudi v 

pesmi, ki spremlja ples. Plesalci se primejo za roke v kolono, ki kačasto zavija naokrog, pri 

tem pa ob spremljavi glasbe ali petja plesalci tečejo ali hodijo. Vodja kače včasih zavije tudi 

skozi »vratca«, to je most, ki ga s sklenjenimi dvignjenimi rokami naredi en par v koloni. Pri 

Abrahamu plesalci vmes izvajajo tudi druge različne gibe (poleg teka ali hoje v koloni) 

(Ramovš, 1995).  
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Primer plesa Abraham: 

 
Slika 32: Notni zapis Abrahama (Ramovš 1995, str. 30) 
 

Ples se pleše kot tek ali hoja v koloni, ki kačasto zavija. Vmes se poje pesem. Na besedo 

»takó« vodja pokaže gib, ki ga morajo vsi ponoviti. Nato se ples v enaki obliki nadaljuje. 

 

Metodični postopek učenja: 

1. Ob petju ploskamo osnovno dobo pesmi. 

2. Ples plešemo s hojo, pri čemer je en korak enak osnovni dobi – eni četrtinki. 

3. Ples plešemo s tekom, pri čemer je en korak enak polovici dobe – eni osminki. 

 

8.1.2 Metliško kólo 
Spada v sklop metliškega obredja, ki ga poleg kóla sestavljajo še plesne igre rešetca, Al je kaj 

trd'n ta vaš must, robčeci, kurji boj in turn (Ramovš, 1995). Ples je podoben prejšnjemu, le da 

tu ne gre za kačasto vijuganje, ampak točno določeno plesanje kóla po krogu in zavijanje ter 

odvijanje polža ter v zaključku prehod skozi »vratca«. Njegovo obravnavo predvideva 

učbeniško gradivo Oblakove Moja glasba 5. 
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Slika 33: Notni zapis metliškega kóla (Ramovš 1995, str. 32) 
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a) dekliško kólo 

1. (vojarinka) 

(vsa dekleta) 

 

 

 

b) mešano kólo 

2. (vsi) 

 

 

c) polža zavijajo 

1. (vojarinka) 

(vsi) 

 

2. (vojarinka) 

(vsi) 

 

 

3. (vojarinka) 

 

(vsi) 

 

4. (vojarinka) 

 

(vsi) 

 

5. (vojarinka) 

 

(vsi) 

 

Jigraj kolce, ne postavaj, 

jigraj kolce, ne postavaj, 

jigraj kolce, ne postavaj, 

jigraj kolce, ne postavaj. 

 

Nisam došal kolo jigrat, 

več sam došal djevo birat, 

več sam došal djevo birat, 

več sam došal djevo birat. 

 

Komu morem luba biti? 

črnem malem Vograjnčičku. 

 

Ka_b imela črne oči, 

velala bi kral gospona 

i negove svetle sable. 

 

Lepe moje črne oči, 

koga bojo pogledvale? 

črnga, malga Vograjnčička. 

 

Lepa moja sladka vusta, 

koga bojo kuševala? 

črnga, malga Vograjnčička. 

 

Lepe moje bele roke, 

koga bojo objemale? 

črnga, malga Vograjnčička. 

 6. (vojarinka) 

 

č) konec zavijanja 

polža 

(vsi) 

 

d) odvijanje polža 

1. (vojarinka) 

(vsi) 

 

2. (vojarinka) 

(vsi) 

 

3. (vojarinka) 

(vsi) 

 

 

 

 4.(vojarinka) 

(vsi)  

 

e) prehod skozi 

vratca, zaključek 

(vojarinka)  

 

(vsi) 

Lepe moje bele noge, 

za kim bojo pohajale? 

 

 

Za enim malim 

Vograjnčičkom. 

 

V gradu so visoka vrata, 

na njih sedi černa Kata, 

 

na vrtu je troje ze1e, 

troje zele i korejne. 

 

Vsi s poličkom pred 

sodičkom 

z belam hlebom, žoltm 

sirom. 

 

Mlinarica žleb zapira, 

mlinar ije ga pa odpira. 

 

 

 

Odprite naša vratca 

Čez tri rdeča zlatca, 

sive konje vodimo, 

rdeča zlatca nosimo, 

oko sebe srebrn pas, 

vsakem žepu sto dukat. 

(Ramovš 1995, str. 33–34) 

 

Plesalci in plesalke se držijo za spuščene roke, leva roka je iztegnjena naprej, z desnim bokom 

so obrnjeni v središče kroga. Ob petju zgornje pesmi plešejo s korakom na vsako dobo pesmi 

(prvi korak je z levo nogo) po sledečem zaporedju: 

– 1. kitico prve pesmi plešejo kólo le dekleta po krogu v desno (v smeri urinega 

kazalca). 

– V 2. kitici se jim pridružijo fantje, plešejo po krogu v desno (v smeri urinega 

kazalca). 
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– Sledi nova pesem, ko od 1. do 6. kitice zavijajo polža. 

– V naslednji pesmi od 1. do 4. kitice polža odvijajo. 

– V času zadnje pesmi pa sledi še prehod skozi »vratca«. 

 

Metodični postopek učenja: 

1. Pojemo in ob petju ploskamo vsako dobo. 

2. V ritmu počasi hodimo po krogu v desno (v smeri urinega kazalca). Začnemo z levo 

nogo. 

3. Usvajanje oblikovanja polža (zavijanje in odvijanje) s hojo na vsako dobo. 

4. Usvajanje prehoda skozi »vratca«. 

5. Ples zaplešemo ob petju. 

8.1.3 Predgrajski most 
Ples sestavljata dve plesni igri: Jel je trden ta vaš most in vrečo šivat. (Ramovš, 1995). 

Obravnavanje tega plesa predvideva učbeniško gradivo za 4. razred Stefanije in Verbuča – 

Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna. 

 

Jel je trden ta vaš most 

Plesalci in plesalke stojijo v dveh nasproti si stoječih vrstah (A in B). Držijo se za spuščene 

roke. Med plesom se približujeta in oddaljujeta druga od druge takrat, kot pojeta pesem. Ena 

skupina poje in pleše, druga stoji pri miru. Ob koncu pesmi se vrsti povežeta v eno kolono in 

ples se nadaljuje v drugega. Paziti moramo tudi na primerno oddaljenost obeh vrst. 

 

Predlagano spodnjo prilagoditev plesa lahko nadgradimo tako, da upoštevamo zapise v 

oklepajih.  

1. takt 
 

Korak z desno nogo naprej. 

 
 

Korak z levo nogo naprej. 

2. takt 
 

Korak z desno nogo naprej. 

 
 

Korak z levo nogo naprej, desna ostane zadaj neobtežena (se priklonijo). 

 
 

Ostanejo v istem položaju. 

3. takt 
 

Korak z desno nogo nazaj (in se dvignejo iz priklona). 

 
 

Korak z levo nogo nazaj. 
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4. takt 
 

Korak z desno nogo nazaj. 

 
 

Korak z levo nogo nazaj, desna ostane spredaj neobtežena. 

 
 

Ostanejo v istem položaju ves čas, ko poje in pleše nasprotna skupina. 

 

 
Slika 34: Notni zapis Jel je trden ta vaš most (Ramovš 1995, str. 67) 
 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

Jel je trden ta vaš most? 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Vjera je trden se ko kost. 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Iz česa ste ga delali? 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Iz te repe ribane. 

Brojeli broj, brunke broj. 

 

Iz teh rakovih koščic. 

Brojeli broj, brunke broj. 

 

Komu ste jih ukrali? 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

Gospod županu ukrali. 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

Mi čmo gospodu povedit. 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Mi smo njihovi kmetiči. 

Brojeli broj, brunke broj. 

 

Vi ste srabljivi kmetiči! 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

Vi ste ždržljiva gospoda! 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

Vi ste hlapci ušivi! 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Vi ste grintava gospoda! 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

Vi ste kume šmrkavi! 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Vi ste grabliva gospoda! 

Brojeli broj, brunke brojl 

 

Vi ste pod očmi plesnivi! 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Gremo žiher čez vaš most? 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Kaj nam za mito nosite? 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Iz rešeta rakije. 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Da se vam dragi napije. 
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A 

 

 

B 

 

 

A 

 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Mi vam ne damo čez naš most. 

Brojeli broj, brunke broj. 

 

Bi li se pogodili? 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Kaj nam za rmito dajete? 

Brojeli broj, brunke broj! 

B 

 

 

A 

 

A in B 

 

Crnooko deklico! 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Žiher greste trikrat skoz! 

Brojeli broj, brunke broj! 

 

Brojeli broj, brunke broj, 

brojeli broj, brunke brojl 

(Ramovš 1995, str. 67–69) 

 

 

Metodični postopek učenja: 

1. S ploskanjem usvojimo ritem hoje, pri čemer gre za posebnost menjavanja dvo- in 

tročetrtinskega takta. 

2. Zaplešemo vsi skupaj. 

3. Razdelimo se v dve skupini, ki pojeta in plešeta izmenjaje. 

4. Dodamo otežitev s priklonom. 

 

Vrečo šivat 

Ples v enaki obliki se ponekod v Beli krajini imenuje tudi pretikavca in štajeriš (Ramovš, 

1995). V začetku plesa so plesalci v polkrogu. Na levi strani polkroga zadnji par dvigne roko, 

pod katero vodi skrajni desni plesalec (plesalka) celo kolono skozi »vratca« in nazaj na 

začetno mesto. Nato se isto ponovi na drugi strani. Skrajni desni par dvigne roko, skozenj pa 

skrajni levi plesalec (plesalka) vodi kolono skozi »vratca«. Plesna igra se ponavlja do konca 

pesmi. Plesalci plešejo s koraki na vsako dobo (četrinko), spretnejši plesalci pa z dvema 

korakoma v eni dobi (en korak za polovico dobe – osminko). Ples začnejo z desno nogo. 

 

 
Slika 35: Notni zapis Naša mlada nevesta (Ramovš 1995, str. 72) 
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1. Naša mlada nevesta 

prvo večer večera, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

2. Naša mlada nevesta 

drugo večer večera 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

3. Naša mlada nevesta 

tretjo večer večera 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, jedno grlico. 

4. Naša mlada nevesta 

detrto večer večera 

Štiri ovce z jančiči, 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

5. Naša mlada nevesta 

peto večer večera 

pet koz s kozliči, 

štiri ovce z jančiči, 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

6. Naša mlada nevesta 

Šesto večer večera 

šest krav s teličiči, 

pet koz s kozliči, 

štiri ovce z jančiči, 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

7. Naša mlada nevesta 

sedmo večer večera 

sedem volov jarmenih, 

šest krav s teličiči, 

pet koz s kozliči, 

štiri ovce z jančiči, 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

8. Naša mlada nevesta 

osmo večer večera 

osem kojn tovornih, 

sedem volov jarmenih, 

šest krav s teličiči, 

pet koz s kozliči, 

štiri ovce z jančiči, 

tri kokuši skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

9. Naša mlada nevesta 

deveto večer večera 

devet peči kruhova, 

osem kojn tovornih, 

sedem volov jarmenih, 

šest krav s teličiči, 

pet koz s kozliči, 

štiri ovce z jančiči, 

tri kokoii skubene, 

dva goluba leteča, 

jedno grlico, 

jedno grlico. 

 

(Ramovš 1995, str. 72–73)
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Metodični postopek učenja: 

1. S ploskanjem usvojimo ritem plesa. 

2. V počasnem tempu usvojimo prehod skozi »vratca« na prvotno mesto. 

3. Isto ponovimo še z druge strani. 

4. Ob petju zaplešemo. 

 

8.1.4 Adlešičko kólo 
Ples imenujemo tudi Hruške, jabuke, slive in je prišel v Belo krajino s potomci Uskokov 

(Ramovš, 1995). Obstaja več različic in možnosti plesa, primerno pa je tudi, da ga učenci 

sami preoblikujejo z osnovno ritmično obliko. Obravnavanje tega plesa predvidevajo 

učbeniška gradiva Čudoviti svet glasbe 4, Moja glasba 4 in Tra-ra-ra, vsak naj glasbo 

spozna. Ples je srednje zahteven, zato je potrebno učence dobro pripraviti, da usvojijo 

celoten ples. 

 

Ples se pleše v zaprtem kólu po krogu v desno s sledečimi poenostavljenimi koraki. 

1. takt 
 

Korak z levo nogo naprej v levo, desna se nekoliko skrčena dvigne od tal. 

 
 

Skok na levi nogi. 

2. takt 
 

Korak z desno nogo naprej v levo, leva se nekoliko skrčena dvigne od tal. 

 
 

Skok na desni nogi. 

3. takt  Kot 1. 

4. takt 
 

Korak z desno nogo v levo naprej. 

 
 

Korak z levo nogo v levo naprej. 

5. takt 
 

Korak z desno nogo v levo naprej. 

 
 

Skok na desni nogi. 

6. takt 
 

Korak z levo nogo v levo naprej. 

 
 

Korak z desno nogo v levo naprej. 

7. takt 
 

Korak z levo nogo v levo naprej. 

 
 

Skok na levi nogi. 

8. takt  Kot 4. 

9. takt  Kot 5. 
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Slika 36: : Notni zapis Hruške, jabuke, slive (Ramovš 1995, str. 92) 
 

Metodični postopek učenja: 

1. S ploskanjem po sledečem vzorcu usvojijo ritem pesmi (K= plosk po kolenih; P = 

plosk z dlanmi). 

2 K K K K K K K K K K K K 
4     P      P      P       P       P       P 
2. Namesto ploskov po kolenih dodamo korake, skok pa nadomestimo s ploskom. 

3. Ples zaplešemo s koraki, pri čemer prejšnji plosk z dlanmi nadomestimo s skokom. 

4. Primemo se za roke v krogu in ples zaplešemo v osnovni obliki. 
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8.2 Primer odrske postavitve ljudskega plesa 
Odrska postavitev zajema pesem, zapisano v Blagovici (Kumer, 2001), dva gorenjska plesa  

(štajeriš in ta angelska), dve otroški igri, dve ljudski zbadljivki in običaj spletanja venca za 

nevesto. 

 

OHCET BO! 

Fantje pridejo na oder tako, da v igri petelinji boj priskačejo. Dekleta čez nekaj časa  

pripojejo. Peti začnejo že za odrom. 

1. Zajček bi se vženu rad, 

ko bi znaw nevesto zbrat. 

Živ, živ, živ, živ, že žvrgoliw, 

da bi ga še piw. 

2. Petelin tud na vofcit šow, 

ker on pa fletno peti znow. 

3. Lesica tud na vofcit šla, 

ker ona fletno plesat zna. 

 

Dekleta pritegnejo fantovsko pozornost, med seboj se pomešajo, D2 se od skupine oddalji 

in na skrivaj občuduje rinčico, ki jo ima v dlani. Fantje zapojejo zadnjo kitico skupaj z 

dekleti: 

4.   A lev bi starešina biw, 

uso držino bi gostiw. 

F1: Kuga pa delate? 

D3: Venček gremo spletat. 

D4: A še ne veste?! Ohcet bo na vas. 

F4: Joj, pa že spet ne bomo smel it, pa tok je dobr za jest. 

 

F5: (opazi D2, se ji približa izza hrbta) Kuga 

maš pa ti v rok, Ana? Dj pokaž. 

D2: Pokaže F3, ji vzame in se ji smeji, smejijo 

se tudi drugi. 
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D2: Dj nazaj, prosm, vrn mi … (večkrat), fant se umika, dekle gre za njim, medtem ji drugi 

govorijo: 

VSI: Ana podgana, medvedova hči, se b' rada možila, medveda pa ni. Medved pod 

klancem na parah leži, Ana podgana pa skor omedli. 

D2: Dj nazaj, mama me bojo tepl, če ugotovijo, da je ni. 

F5: Sam če jo najdeš.  

Se postavijo diagonalno v polkrog in se igrajo igro Rinčico talam. F3 da rinčico F2. D2 

ugotovi v drugem poskusu. 

F3: Ne ji je dat. 

D2: Na … (ostali se začnejo smejati, potisnejo 

F2 k D2). 

VSI (razen F2 in D2): Ženin in nevesta pod 

mizo štrukle jesta, na vilce jih natikata, pa v 

usta jih pomikata.  

 

Na oder pride godec. 

G: Kuga pa mate? 

F3: Ženina pa nevesto. 

G: Ah, otroc, otroc …  

D3: A boš ti igrov na ohcet, k se bo Micka možila? 

G: Ja jst ja, kdo pa drug.  

D5: A nam zaigraš tist ta lep štajeriš? 

Zaplešejo štajeriš. Med uvodom se postavijo v 

polkrog, spredaj pa ostaneta F2 in D2. Celoten 

ples odplešejo v tej postavitvi. 

1. slika: Plesalke se vrtijo pod plesalčevo roko. 

V šestih korakih naredijo celoten obrat. 

Plesalci medtem hodijo na mestu. Plesalec in plesalka stojita drug proti drugemu, se držita 

z desnima rokama. Levi roki sta v boku. 

2. slika: Plesalci se vrtijo pod plesalkino roko. V šestih korakih naredijo celoten obrat. 

Plesalke med tem hodijo na mestu. Plesalec in plesalka stojita drug proti drugemu, se 

držita z desnima rokama. Levi roki sta v boku. 

3. slika: Izmenjaje se vrtita plesalec in plesalka. Najprej se zavrti plesalka in v šestih 

korakih naredi cel obrat. Plesalec hodi na mestu. Nato se zavrti plesalec in v šestih 
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korakih naredi cel obrat. Plesalka hodi na mestu. Vse se še enkrat ponovi. Plesalec in 

plesalka stojita drug proti drugemu, se držita z desnima rokama. Levi roki sta v boku. 

Par v sredini naredi okno: plesalec in plesalka stojita drug proti drugemu in se držita 

križno (desna roka se drži desne, nad njo se leva roka drži leve). Plesalka se v prvih šestih 

korakih zavrti pod dvignjenima rokama in naredi okno. Plesalec stoji na mestu. V 

naslednjih dvanajstih korakih naredita dva obrata. V naslednjih šestih korakih pa se 

plesalka odvrti v začetni položaj, plesalec hodi na mestu. 

 

G: Pa ta angelsko bom tud igrov. 

V uvodu se pari postavijo na pozicije za prvo sliko. Pari v prvem delu pesmi klečijo drug 

proti drugemu, roke so spuščene in rahlo iztegnjene. Plesalci se nagibajo v levo in desno. 

V času vrtenice se držijo vzporedno za roke in se vrtijo. Obenem formirajo drugo 

postavitev oz. drugo sliko. 

 

1. slika:      2. slika 

 

 

 

 

 

 

 

3. slika:      4. slika 

 

 

 

 

 

 

 

D1: (se med zadnjimi štirimi takti vrtenice ne vrti več, ampak posluša zvon iz daljave, nato 

zavpije): A slište! Marijo zvoni. 

F4: Damu mormo (stečejo z odra). 
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9 SKLEP 

Tako učni načrt kot tudi učbeniško gradivo sta pomembna vira informacij za učitelja. Ne le 

da podajata informacije za njegovo delo, temveč ga tudi usmerjata pri oblikovanju učnih 

ur. Zares pomembno je, da se učitelj ob uporabi učbenikov, ki so na voljo, avtonomno 

odloča o načinu posredovanja vsebin ob pomoči učnega načrta, ki je temelj oblikovanja 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Ob zaključku raziskave ugotavljam, da je ljudski ples v učnem načrtu od 1. do 5. razreda 

neposredno povezan s skoraj četrtino od vseh operativnih ciljev, zapisanih v njem. Ta 

rezultat je za ljudsko izročilo zelo pomemben, saj nakazuje veliko vlogo posebne 

obravnave ljudske glasbe in ljudske glasbene dediščine, kljub temu da lahko ljudsko glasbo 

kadar koli obravnavamo tudi v sklopu drugih operativnih ciljev. Ob tem pa je pomembno 

tudi zavedanje učiteljev, da samo tisto, kar je zapisano v učnem načrtu, ni dovolj. 

Pomembno je, da vedno negujemo otrokov pozitiven odnos do ljudske dediščine z željo, da 

bodo tudi učenci pridobljeno znanje z navdušenjem posredovali naslednjim generacijam, in 

se ne lotimo obravnavanja ljudske glasbe zgolj zato, da bomo zadostili zahtevam učnega 

načrta.  

 

Učbeniki oziroma učbeniško gradivo je tisto, ki učitelja še dodatno usmerja v oblikovanje 

učne ure. Raziskava je pokazala, da količina obravnavane ljudske glasbe narašča od 1. do 

5. razreda. Ob tem pa se sprašujem, ali ni mogoče s tem izgubljena marsikatera priložnost, 

da bi otroka navdušili za ljudsko glasbo že prej. Če pogledamo zgolj s stališča količine ur, 

ki so glasbeni vzgoji namenjene na primer v prvem razredu (70 ur) in v petem razredu (52, 

5 ur), lahko vidimo, da je učnih ur dovolj, kar pomeni, da bi lahko ljudsko glasbo poleg 

umetne glasbe obravnavali bolj poglobljeno, kot to predvidevata avtorici učbeniških 

gradiv. Ni potrebno, da učence že v prvem razredu mučimo z zapletenimi koraki in 

koreografijami ljudskih plesov, ki jih podrobneje obravnavajo v višjih razredih, bilo pa bi 

zelo dobrodošlo, če bi se lahko tudi v prvem razredu srečali z ljudsko glasbo na aktiven in 

ustvarjalen način. Veliko je otroških ljudskih rajalnih iger, ki bodo učencem v prvem 

triletju in predvsem v prvem razredu zelo blizu, igrali pa se jih bodo radi tudi kasneje. Igra 

je tista, ki otroka spremlja na vsakem njegovem koraku. Zato lahko elemente rajalnih iger 

uporabimo tudi v povezavi z drugimi operativnimi cilji, ki jih določa učni načrt. 
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Vsak ljudski ples je sestavljen iz korakov oz. gibov in glasbene spremljave, ki je lahko peta 

ali večinoma igrana. Za potrebe pouka glasbene vzgoje se seveda lahko oddaljimo od 

tradicionalnega izvajanja plesa in glasbo ter ples poustvarjamo na različne načine. Ob tem 

pa moramo seveda paziti, da še vedno obdržimo osnovne značilnosti tako plesa kot 

glasbene spremljave. Glasbeno spremljavo, ki je prisotna pri plesu, lahko z učenci na 

različne načine poustvarjamo z lastnimi, improviziranimi, orffovimi ali klasičnimi glasbili 

in zvočili. Učencem lahko omogočimo, da poleg osnovne melodije sami ustvarjajo 

spremljavo in ob tem urijo način držanja glasbil in igranja nanje. Spoznajo lahko glasbene 

pojme, kot so tiho, glasno, visoko nizko, ob poslušanju instrumentalne spremljave plesa pa 

se lahko urijo v razlikovanju tonov, hitrosti in jakosti. Možnosti je veliko, od učitelja pa je 

odvisno, kaj bo pri posameznem obravnavanju ljudske glasbe poudaril in uporabil. 

 

Ljudski ples in ljudsko pesem lahko povežemo tako, da izbiramo pesmi, ki se pojejo na 

plesno melodijo, in pojemo, tudi kadar plešemo, četudi v preteklosti ob plesu skoraj niso 

peli. Seveda pa lahko ob petju plesnih pesmi obravnavamo tudi večino drugih pojmov in 

vsebin, ki se pri glasbi pojavljajo pri petju katerih koli pesmi (način petja, kvalitetno 

izreko, ritem, slikovni zapis pesmi …). Ponovno je učitelj tisti, ki bo odločil, čemu bo 

posvetil več časa. 

 

Med posameznimi učbeniškimi gradivi in priročniki za učitelje, v katerih naj bi bila razlaga 

posameznega plesa, je velika razlika. Nekateri avtorji plese natančno opišejo in predlagajo 

prilagoditve, kar je v veliko pomoč učiteljem brez plesnega predznanja, noben učbenik pa 

ne poda metodičnih korakov za usvajanje ljudskega plesa, ki bi lahko služili za lažje 

razumevanje in hitrejše učenje plesa pri učencih. Seveda pa je na koncu vedno učitelj tisti, 

ki bo moral že prilagojene plese včasih dodatno prilagoditi gibalnim in glasbenim 

sposobnostim svojih učencev.  

 

Plese, ki so predlagani, je nujno potrebno prirediti za otroke. Veliko bolje bo, da si ples v 

osnovni obliki, kot so ga plesali včasih, ogledamo na posnetku, potem pa z učenci 

zaplešemo ples glede na njihove gibalne sposobnosti in motorično razvitost. Pomembno je 

le, da ples ohrani svojo osnovno obliko in osnovni ritem, pri čemer lahko ples v nižjih bolj, 

v višjih razredih pa manj poenostavimo.  
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Kljub pomanjkljivemu obravnavanju plesov v učbenikih in zapostavljeni vlogi ljudskega 

plesa v primerjavi z ljudsko pesmijo je priložnosti in gradiv za učiteljevo samostojno delo 

veliko, ne glede na to, kako dobro je učiteljevo znanje ljudskega plesa. Pomembno je le, da 

se kot učitelji zavedamo pomembnosti prenašanja celotnega ljudskega izročila na mlajše 

generacije. Po svojih najboljših močeh ter s svojim navdušenjem nad ljudskim izročilom 

lahko učencem damo ustrezno usmeritev za njihovo osebno delo in spoznavanje ljudske 

dediščine v poznejših letih.  
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11 PRILOGE 

11.1 B. Oblak: Glasbena slikanica 1  

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(10) 

1. Na planincah 

2. Prvo leto služim 

3. Rasla je jelka 

4. Zima je prišla 

5. Mačka in miš 

6. Deklica majhena 

7. Ringa raja 

8. Biba leze, biba gre 

9. Ukradena putka 

10. Šmentana muha 

 

Tuja 

ljudska(0) 

  

Slovenska 

umetna 

glasba 

(16) 

1. Tomaž Habe: Sneženi mož 

2. Janez Bitenc: Veverica 

3. Mira Voglar: Bosi in obuti 

vrabci 

4. Janez Kuhar: Goslice 

5. Karol Pahor: Polžek orje 

6. Mirko Slosar: Mačka 

7. Jakob Jež: Zajček 

8. Svetlana Makarovič: Sovica 

Oka 

9. Pavle Merku: Ta na kale 

10. Andrej Misson: Srečo, 

radost voščimo 

11. Andrej Misson: Vse 

najboljše 

12. Maks Jurca: Šaljivka 

1. Marij Kogoj: Zvončki  

2. Saša Šantel: Dimnikar gre 
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13. Mira Voglar: Mali zvonček 

14. Janez Bitenc: Prvič v šolo 

Tuja 

umetna 

glasba 

(26) 

1. Albin Weigerl: Miška 

2. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Mali potepuh 

 

1. Musica Poetica: Ritmična vaja 

2. Gunild Keetman Collection: Igra glasbil 

3. Brian Bonsor: Cantilena 

4. Brian Bonsor: Sherzino 

5. Wolfgang Amadeus Mozart: Kruh z 

maslom 

6. Antonin Dvorak: Allegro moderato 

7. Jaroslav France: Fanfare 

8. Albert Edvard Zabel: Vodomet 

9. Heinz Christian Schaper: Predigra 

10. Heinz Christian Schaper: Veseli konec 

11. Bela Bartok: Iz dnevnika neke muhe 

12. Johan Sebastian Bach: Forlane – ples iz 

suite št.1 v C-duru 

13. Leopold Mozart: Intrada in vožnja s 

sanmi 

14. Leopold Mozart: Andante, sempre piano 

15. Leopold Mozart: Sprevod 

16. Leopold Mozart: Allegro 

17. Wolfgang Amadeus Mozart: Mala nočna 

glasba – rondo 

18. Edvard Grieg: Peer Gynt – V dvorani 

gorskega kralja 

19. Edvard Grieg: Peer Gynt – Anitrin ples 

20. Modest Petrovič Musogorski: Slike z 

razstave – Ples piščančkov v lupinah 

21. Peter Iljič Čajkovski: Hrestač – 

miniaturna uvertura 

22. Jacques Offenbach: Gaite parissiene – 

kvadrilja 

23. Igor Stravinski: Štiri etude za orkester – 
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ples 

24. Carl Orff / Gunild Keetman: Slovesen 

prihod 

 

11.2 A. Pesek: Glasba 1, zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(5) 

2. In mi smo lačni 

3. Diradi čindara  

4. Abraham 'ma sedem sinov 

5. Vremenska poročila 

6. Biba leze 

 

Tuja 

Ljudska 

(5) 

1. Švedska: Ko si srečen 

2. Švedska: Živalski jeziki 

3. Črnska: Ko sveti vsi korakajo 

4. Severnoameriška: Jutro na farmi 

5. Severnoameriška: S kom bi 

plesala deklica? 

 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(21) 

1. Albinca Pesek: Glasbene miške 

2. Janez Bitenc: Burja Piha 

3. Janez Bitenc: Ura 

4. Janez Bitenc: Dedek mraz 

5. Albinca Pesek: Ropotulja 

6. Janez Bitenc: Kukavica 

7. Janez Kuhar: Jaz imam pa 

goslice 

1. Robert Novak: Mišji Karneval 

2. Robert Novak: Vremenska napoved 

3. Robert Novak: Odmev 

4. Robert Novak: Trenutki 

5. Robert Novak: Zimska pravljica 

6. Robert Novak: Medo Nizkojedo 

7. Robert Novak: Ptica Visokica 

8. Robert Novak: Živali v gozdu 

9. Robert Novak: Živalske zgodbe - 

Zajček 

10. Robert Novak: Živalske zgodbe - 

Kukavice 

11. Robert Novak: Živalske zgodbe – 

Petelin in putke 

12. Robert Novak: Živalske zgodbe – 
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Mačji prepir 

13. Robert Novak: Živalske zgodbe – 

Nadležni komar 

14. Robert Novak: Koliko je ura? 

Tuja 

umetna 

glasba (6) 

1. J. Pierpoint: Vprezimo sani 

 

1. Nikolaj Rimski Korsakov: Čmrljev let 

2. Joseph Haydn: Ura - Andante iz 

simfonije v D-duru op.101 

3. Antonio Vivaldi: Zima (Štirje letni 

časi) 

4. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval: Kokošje dvorišče 

5. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval: Osebe z dolgimi ušesi 

 

11.3 B. Oblak: Glasbena slikanica 2 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(15) 

1. Pleši, pleši črni kos 

2. Igramo se 

3. Mladi muzikanti 

4. Lipej raja 

5. Trobentica 

6. Ura je ena, medved še spi 

7. Lepa bela lilija 

8. Abraham ma sedem sinov 

9. Polžek in krojači 

10. Srečali smo mravljo 

11. Mi se imamo radi 

1. Prekmurska svatovska 

2. Jaz pa v Gorico grem 

3. lesena zvočila, ropotuljice orehi – 

Mira Voglar: Vaja za praznik 

4. Zima je prišla 

Tuja 

ljudska (1) 

1. Švedska: Ko si srečen 

 

 

Slovenska 

umetna 

glasba (34) 

1. Emil Adamec: Šolski zvonec 

2. Janez Bitenc: Ura 

3. Jakob Jež: Vadbena ura  

1. Radovan Gobec: Kresniček 

2. Pavel Šivic: Miki je vojak 

3. Pavel Šivic: Miki pleše 
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4. Janez Kuhar: Čriček poje 

5. Vilko Umar: Ježek in listki 

6. Ciril Cvetko: Dežek 

7. Bojan Adamič: Žogica Nogica 

8. Andrej Misson: Srečo, radost 

voščimo 

9. Breda Šček: Starka zima 

10. Jože Olaj: Sraka Pepka 

11. Karol Pahor: Vrba 

12. Makso Pirnik: Otrok poje 

13. Makso Pirnik: Zvonček 

14. Janez Bitenc: Peter – veter 

15. Emil Adamič: Pomladne 

piščalke 

16. Janez Bitenc: Rdeča kapica 

17. Mira Voglar: Čirule čarule 

18. Breda Šček: Svatba v gozdu 

19. Maks Jurca, Pavle Kalan: 

Škrjanček 

20. Lenčka Kuper: Čmrlj - 

Trobentač 

4. Igor Štuhec: Uspavanka 

5. Josip Pavčič: Uspavanka 

6. Mira Voglar: Vaja za praznik 

7. Marijan Lipovšek: Pesem deževnih 

kapljic 

8. Marijan Lipovšek: Pesem grobov 

9. Jakob Jež: Na saneh 

10. Mira Voglar: Čičiphu 

11. Lucija Marija Škerjanc: Božična 

12. Marjan Vodopivec: Dva majcena 

šopka 

13. Pavel Šivic: Rajanje 

14. Jakob Jež: En ten tenera 

Tuja 

umetna 

glasba (14) 

1. Leo Rinderer: Mi smo godci 

mali 

1. Claude Debussy: Snežinke plešejo 

2. Tilman Susato: Galiarda 

3. Edvard Grieg: Koračnica palčkov 

4. Camille Saint-Saens: Labod 

5. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Pomladna pesem 

6. J. Donjon: Pan 

7. Nikolaj Rimski Korsakov: Čmrljev 

let 

8. Antonio Vivaldi: Široka melodija 

9. Camille Saint Saens: Pianista 

10. Ludwig van Beethoven: Pesmica 
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11. Johann Sebastian Bach: Badinerie 

12. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Pastirčkova pesem 

13. Modest Musogorski, Maurice Ravel: 

Baba Jaga (Koča na kurjih nogah 

 

11.4 A. Pesek: Glasba 2, Z igro v glasbeni svet 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(10) 

1. Mladi muzikanti 

2. Prvo leto služim 

3. Regiment po cesti gre 

4. Marko skače 

5. Mi se 'mamo radi 

6. Lepa anka kolo vodi 

1. Polka 

2. Trzinka 

3. Valček 

4. Stara polka 

 

Tuja 

Ljudska 

(7) 

1. Severnoameriška: Vse 

najboljše za te 

2. Švedska: Živalski jeziki 

3. Francoska: Očka moj 

4. Indijanska (seminolska): Račji 

ples 

5. Zulujska: Zimba, zimba, zaja 

6. Maroška: Pararam pam pam 

1. Indijanska: Igra s palicami 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(11) 

1. Albinca Pesek: Glasbene 

muce 

2. Albinca Pesek: Ajtutaj, mirna 

noč je zdaj 

3. Albinca Pesek: Tri zale 

deklice 

4. Janez Bitenc: Pastirček 

1. Dejan Berden: Zvočne barve 

2. Robert Novak: Ena, dva in tri 

3. Robert Novak: Plešoča muca 

4. Robert Novak: Cirkus 

5. Pavel Šivic: Miki koraka 

6. Robert Novak: Ptičji spomini 

7. Peter Kunej: Veselica 

Tuja 

umetna 

glasba 

1. Camille Saint-Saens/Jacques 

Offenbach: Želve in kankan 

2. August Hoffman von 

1. Adriano Banchieri: Contrappunto 

bestiale alla mente 

2. Gioacchino Rossini: Mačji duet 
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(11) Fallersleben: Ali veš, koliko 

zvezdic na nebu miglja? 

3. Andre Gretry: Osel in 

kukavica 

3. Camille Saint-Saens: Živalski karneval 

– Želva 

4. Jacques Offenbach: Kankan 

5. Joseph Haydn: Andante iz simfonije št. 

92 v G-duru (Simfonija presenečenja) 

6. Claude Debussy: Ples snežink 

7. Johan Strauss: Na lepi modri Donavi 

8. Camille Saint-Saens: Živalski karneval: 

Osebe z dolgimi ušesi 

 

11.5 B. Oblak: Glasbena slikanica 3 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(15) 

1. Izidor ovčice pasel 

2. Barčica 

3. Zajček  

4. Ob bistrem potoku 

5. Tribučko kolo 

6. Lepo je pomlad' na svet' 

7. Polževa snubitev 

8. Po Kroškem, po Kranjskem 

9. Lisička je prav zvita zver 

10. Moj očka ima konjča dva 

11. Kako petelinček poje 

12. Sijaj, sijaj sončece 

1. Jaz pa pojdem na gorenjsko 

2. Polka na štirko 

3. Cis polka 

Tuja 

Ljudska 

(5) 

1. Madžarska: Jesenska 

2. Francoska: Uspavanka 

3. Belgijska: Štiri račke 

4. Avstrijska: Kaj le misli mucka 

1. Angleška: Greensleeves 

 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(29) 

1. Janez Bitenc: Taščica – mavčica 

2. Franjo Luževič: V šolo 

3. Slavko Mihelčič: Stopa dedek 

4. Jakob Jež: Potovanje 

1. Dane Škerl: Dnevnik Lize 

sladoledarice – Megleno jutro 

2. Dane Škerl: Dnevnik Lize 

sladoledarice –Sonček greje 
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5. Karol Pahor: Sonce, luna, zvezde 

6. Mira Voglar: Binček in jabolko 

7. Karol Pahor: Dimnik 

8. Janez Bitenc: Muzikantska 

9. Lojze Kranjčan: Ura 

10. Makso Pirnik: Ob novoletni jelki 

11. Makso Pirnik: Bele snežinke 

12. Breda Oblak: Semafor 

13. Janez Bitenc: Križ kraž 

14. Jerko Novak: Preštevanka 

15. Makso Pirnik: Čriček poje 

16. Lenčka Kuper: Zimsko veselje 

17. Matija Tomc: Luna 

18. Maks Jurca: Mlinček 

19. Pavle Kalan: Balonček 

3. Dane Škerl: Dnevnik Lize 

sladoledarice – Liza sladoledarica 

pleše 

4. Dane Škerl: Dnevnik Lize 

sladoledarice – Sladoled je kakor 

mavrica 

5. Čenda Šedelbauer: Kar veselo 

6. Primož Ramovš: Šaljivka/Burleska za 

fagot in klavir 

7. Ivan Šček: Žalostna 

8. Karol Pahor: V korak 

9. Policijski orkester: Slovenski venček 

10. Tea Marn: Zvončki in ksilofon 

Tuja 

umetna 

glasba (9) 

1. Eiters/Johanson/Franke: Hej, Pika 

Nogavička 

1. Yvonne B. M. Desportes: Veseli 

pastirček 

2. Miroslav Niziurski: Vesela zabava 

3. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval – Slon 

4. Peter Iljič Čajkovski: Punčkin pogreb 

5. Claude Debussy: Ples črne lutke 

6. Peter Iljič Čajkovski: Kitajski ples iz 

baleta Hrestač 

7. Sergej Prokofjev: Peter in volk 

8. Ralph Vaughan Williams: Koračnica 

(odlomek) iz suite Angleška ljudska 

pesem 

 

11.6 A. Pesek: Glasba 3, Zvočni živžav 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 1. Prišla je miška iz mišnice 1. Hiter polh 
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ljudska 

(9) 

2. Po mest' sem španciral 

3. Zima je prišla 

4. Huha, huhoka 

5. Pika poka pod goro 

6. Igraj kolo 

7. Petelinček je na goro šel 

2. Večerni zvon 

 

 

Tuja 

Ljudska 

(5) 

1. Karibska: Glasbeni kužki 

2. Angleška: Božiček zdaj k nam 

prihaja 

3. Italijanska: La polenta 

4. Šetlandska: Balu, beri 

5. Mehiška: Zbrale so se kukarače 

 

Slovenska 

umetna 

glasba (8) 

1. Ivan Minatti – Rado Simoniti: 

Vesela hišica 

2. Albinca Pesek: Brum, brum, brum 

3. Albinca Pesek: Ples 

4. Ivanka Polanc: Dobro jutro, sonce 

5. Vojan T. Arhar: Mucek in kužek 

6. Albinca Pesek: Luna polna, prava 

zmeda 

7. Anja Štefan – Jani Golob: Krof 

1. Robert Novak: Živalska piramida 

Tuja 

umetna 

glasba 

(10) 

 1. Joseph Haydn: Allegro (1. stavek) 

iz Otroške simfonije – odlomek 

2. Jean Philippe Rameau: Tamburin 

3. Arthur Honneger: Pacific 231 

4. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval – labod 

5. Scott Joplin: Novi rag 

6. Edvard Grieg: Jutro iz suite Peer 

Gynt 

7. Peter Iljič Čajkovski: Ples piščali iz 

baleta Hrestač 

8. Guiseppe Verdi: Napitnica iz opere 
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Traviata 

9. Modest Musogorski – Maurice 

Ravel: Ples piščančkov v jajčkih iz 

Slik iz razstave 

10. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval - Slon 

 

11.7 N. Kustec: Čudoviti svet glasbe 4 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(19) 

1. Narobe svet 

2. Adlešičko kolo 

3. Fse kaj lazi po ten sveti 

4. V svet krojači so odšli  

5. Marko skače 

6. Prišla je lisica 

7. Kovaška 

8. O moj preljubi dragi dom 

 

1. Pa zapojem od kovača 

2. Fčelica 

3. Tam čir teče bistra Zila 

4. Stara polka 

5. Haloška 

6. Štajeriš 

7. Drumljanje 

8. Drumlica je zvomlana 

9. Gorjuška kolednica 

10. Prleško gostuvanje 

11. Dajte, dajte 

Tuja 

Ljudska (1) 

1. francoska: Računstvo  

Slovenska 

umetna 

glasba (22) 

1. Natalija Kustec: Čudoviti svet 

glasbe 

2. Natalija Kustec: Z vlakom 

3. Karel Jeraj: Pevec 

4. Natalija Kustec: Veselo na vajo 

5. Slavko Mihelčič: Deček in 

zajčki 

6. Slavko Mihelčič: Kako poje 

petelinček 

7. Natalija Kustec: Ob rojstnem 

1. Janez Bitenc: Metuljček Cekinček 

2. Janez Gregorc: Adlešičko kolo 

3. Pavel Kalan: Brez besed 

4. Slavko Premrl: Zdravljica 

5. Karol Pahor: Tancaj, tancaj, črni kos 

6. Marjan Kozina: Kekčeva pesem 

7. Dečo in Nada Žgur: Sreča na vrvici 

8. Jani Golob: Poletje v školjki 

9. Jani Golob: Pustite nam ta svet 
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dnevu 

8. Kamilo Mašek: Mlatiči 

9. Bojan Adamič: V Gorah zvoni 

10. Mira Voglar: Gradič 

11. Marjan Kozina: Mojčina 

pesem 

12. Boris Vremškar: Snežinke 

13. Janez Bitenc: Mravlja in polž 

Tuja 

umetna 

glasba (41)  

 

1. Sepp Faist: Poj z menoj  

2. Andre Gretry: Osel in 

kukavica  

3. Jean-Baptiste Lully: Trka, trka 

Peter 

2. Aram Hačaturjan: Ples s sabljami 

3. Johan Sebastian Bach: Suita za flavto 

in godalni orkester št. 2 – Badinerie 

4. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – kokoši in petelin 

5. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – kukavica v gozdu 

6. Alexandru Pascau: Pesem poskočnica 

7. Joseph Haydn: Otroška simfonija, 1. 

stavek 

8. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – osebe z dolgimi ušesi 

9. Ludwig van Beethoven: Za Elizo 

10. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – fosili 

11. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – pianista 

12. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – velika ptičnica 

13. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – labod 

14. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – hitre živali 

15. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – slon 
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16. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – kenguruji 

17. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – akvarij 

18. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – uvod in levova koračnica 

19. H. Herold: Tip-top polka 

20. Johan Strauss ml.: Trič trač polka 

21. Modest Musogorski: Slike z razstave 

– promenada 

22. Wolfgang Amadeus Mozart: Mala 

nočna glasba, 2. stavek 

23. Gabriel Faure: Impromptu št.86 

24. Wolfgang Amadeus Mozart: Dvanajst 

variacij, C-dur »Oh, vous ...«  

25. Francisco Tarrega: Recuerdos de ala 

Alhambra 

26. Ferenc Javori: Hora, Emancipated 

klezmer 

27. Sergej Prokofjev: Peter in volk 

28. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – uvertura 

29. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – arija Papagena 

30. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – arija kraljice noči 

31. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – duet Papagena in Papagene 

32. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 

– prizor labodov 

33. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 

– ples labodkov 

34. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 
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– madžarski ples 

35. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 

– španski ples 

36. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 

– mazurka 

37. Jacques Offenbach: Orfej v 

podzemlju – Kankan 

38. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval – želva 

39. Camillem Saint - Saens: Živalski 

karneval - finale 

 

11.8 B. Oblak: Moja glasba 4 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(11) 

1. Zajček 

2. Deklica majhena 

3. Sonček sije, dež megla 

4. Doma 

5. Fse kaj lazi 

6. Tučica polučica 

7. Huda zima 

8. Adlešičko kolo 

9. Marko skače 

1. Trzinka 

2. Tre bali 

Tuja 

ljudska 

(3) 

1. Madžarska: Jesenska 

2. Francoska: Računstvo 

3. Francoska: Brundada 

 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(21) 

1. Marjan Kozina: Kekčeva pesem 1 

2. Vlado Kreslin: Mali Miha in Juma 

Bwana 

3. Pavle Merku: Ta na Kale 

4. Radovan Gobec: Čudežna klop 

5. Karol Pahor: Snežec 

1. Pavle Kalan (prir.): Marko skače 

2. Zvonimir Ciglič: Maček na 

dopustu 

3. Vinko Vodopivec: Žabja svatba 

4. Karel Pahor (prir.): Pa se sliš' 

5. Uroš Krek (prir.): Marko skače 
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6. Jakob Jež: Medved 

7. Marjan Kozina: Mojčina Pesem 

8. Karol Pahor: Tancaj tancaj, črni kos 

9. Mitja Reichenberg: Pesem o roži 

10. Alojz Ajdič: Finale 

11. Karol Pahor: Kje je zvonček 

12. Karel Jeraj: Pevec 

13. Breda Oblak: Ton 

6. Bojan Adamič: Nalepke za 

pihalni kvintet 

7. Marjan Vodopivec: Kekčeva 

pesem 2 

8. Jerica Oblak Komarček 

Tuja 

umetna 

glasba 

(34) 

1. Andre Gretry: Osel in kukavica 

2. Joseph Haydn: Jesensko listje 

3. Ed McCurdy: Nocoj 

4. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Čarobna piščal - Arija Papagena  

5. Carl Orff: Skladba za glasbila 

6. R. R. Klein: Mogočen slon 

7. Georg Philipp Teleman: Igrivo 

8. Felix Mendelssohn: Pomladno 

sončece 

9. Arsen Dedić: Maestro muzika 

10. Aleksander Vladigerov: Popotnica 

iz otroškega muzikala 

1. Gioachino Rossini: Tatinska sraka 

2. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Kukavica v gozdu 

3. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Osebe z dolgimi ušesi 

4. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Hitre živali 

5. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Kenguruji 

6. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Velika ptičnica 

7. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Kokoši in petelin 

8. Jean – Philippe Rameau: Kokoš 

9. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Akvarij 

10. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Fosili 

11. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Dvanajst variacij, C-dur Ah, vous, 

sirai-je, Maman 

12. Neznan: Slavček 

13. Bernardo Pasquini: Partita 

14. Fernando Sor: Variacije na 

Mozartovo temo, op. 9 
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15. Jospeh Haydn: Godalni kvartet 

16. Jeremiach Clarke: Rondo 

17. Soichi Konagaya: Japonski zvoki 

18. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – pianista 

19. Peter Iljič Čajkovski: Labodje 

jezero – Ples labodkov 

20. Jacques Offenbach: Pariško 

življenje – Kankan 

21. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Želva 

22. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Slon 

23. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – Uvod in levova 

koračnica 

24. Camille Saint – Saens: Živalski 

karneval – finale 

 

11.9 A. Pesek: Glasba 4 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(8) 

1. Zibenšrit  

2. Drobljanc 

3. Včeraj sem bil na Viču 

4. Šmentana muha 

5. Mujcek drota prosi 

6. Kin kaj ku 

1. Vrbiška polka 

2. Šamarjanka 

Tuja 

ljudska(1) 

1. Tanzanijska: Simama, ka  

Slovenska 

umetna 

glasba (7) 

1. Albinca Pesek: Uganka 

2. Albinca Pesek: Pobalina SO 

in MI 

1. Maksimiljan Feguš: Odlomek iz 3. 

stavka Largo iz godalnega kvarteta št.1 

2. Marjan Šijanec: Misolaso 
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3. Albinca Pesek: Čankata 

Pankata la 

3. Robert Novak: Tres-brenk-tres 

4. Urban Koder: Cvetje v jeseni 

Tuja 

umetna 

glasba 

(13) 

1. John Lennon, Paul 

McCartney: Yellow Submarin  

2. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Čarobna piščal – Papagenova 

predstavitvena pesem 

3. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Čarobna piščal – Papagenovi 

zvončki 

 

1. Johann Sebastian Bach: Allegro iz 3. 

brandenburškega koncerta 

2. Camille Saint - Saens: Živalski 

karneval – fosili 

3. Pietro Mascagni: Simfonična medigra 

iz baleta Cavalleria rusticana 

4. Camille Saint - Saens: Živalski 

karneval – kukavica 

5. Edvard Grieg: Jutro 

6. Johann Pachelbel: Kanon 

7. Wolfgang Amadeus Mozart: Finale 

(Rondo) iz Dunajske sonatine št.1 v C-

duru 

8. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – Arija kraljice noči 

9. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero – 

Ples labodov 

10. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero – 

Španski ples 

 

11.10 L. Stefanija, D. Verbuč: Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(36) 

1. O moj preljubi, dragi dom 

2. Barčica po morju plava 

3. Na planincah 

4. Marko skače 

5. Didl didl dajčka 

6. Kaj boš Janko jutri delal 

7. Narobe svet 

8. Lepa bela lilija 

1. Sotiš  

2. Prišla je miš iz luknjice 

3. Ko so fantje proti vasi šli 

4. Stara viža 

5. Dopoši iz Ospa 

6. Šmartinski šumštr 

7. Lejsarjev Miha 

8. Svet Lenart 
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9. Sedma ura že zvoni ?? 

10. Tri tičice 

11. Točajka?? 

12. Tancaj, tancaj, črni kos  

13. Le plesat me pelji 

14. Ko pomlad se bliža 

15. Travnički so že zeleni 

16. Iz zemlje gre v trto 

17. Fse kaj lazi 

18. Šaladri, šaladra 

19. En šuštar me vprašal 

20. Adlešičko kolo  

9. Hitra polka 

10. Zrelo je žito 

11. Kresovanje 

12. Polka 

13. Pršva bo ljuba vigred 

14. Veseli čas prihaja 

15. Prišli smo vam ofirati 

16. Štajeriš 

 

Tuja 

ljudska 

(12) 

1. Francoska: Računstvo 

2. Eskimska: Atte kate nuwa 

3. Francoska: Mojster Jaka 

4. Vse najboljše 

1. Judovska: In angel poje 

2. Renesančni ples  

3. Eskimska glasba 

4. Irska: Irska pesem 

5. Rumba braisele  

6. Španska: Romanca 

7. Afriška: Pozdravna pesem 

8. Indijanska: Metuljev ples 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(24) 

1. Pesmica o Sol in Mi 

2. Marušina pesmica 

3. Pesmica o La 

4. Pesmica o Do in Re 

5. Jaz sem mala miška 

6. Bele snežinke 

7. Janez Bitenc: Kuža pazi 

8. M. Hubad: Čuk se je oženil 

9. K. Jeraj: Pevec 

10. L. Kupper: Enkrat je bil en 

škrat 

11. Tomaž Habe: Kanon 

12. M. Vodopivec: Kekčeva 

1. Tomaž Habe: Uganka  

2. Pesmica o škratu Juru  

3. Plesna pesem 

4. Lenčka Kupper, Milan Frlež: Beli 

Konjiček 

5. Tomaž Habe: Pesmica o trobenti za 

trobento 

6. Marjan Lipovšek: Iz gozda so ptice 

odplule 

7. Marjan Lipovšek: Točila je čarno vince 

8. Pleši, pleši črni kos 

9. Pahor/Grimm: Bremenski godci 

10. Večerna pesem za kljunasto flavto 
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pesem 11. Miroslav Vilhar/Matej Hubad: Po jezeru 

12. Janez Bitenc: Kuža pazi 

Tuja -

umetna 

glasba 

(59) 

 1. Ludwig van Beethoven: Pastoralna 

simfonija št. 6 

2. Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 9 

3. Iron Maden: Bring your daughter … to 

the slaughter 

4. Ry Cooder: Sunny's tune 

5. Camille Saint - Saens: Marche militaire 

francase 

6. Claude Regagnon: Pesem A in G 

7. Rein Rannap: Koncert za čelesto 

8. Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet 

9. Wolfgang Amadeus Mozart: Tema z 

variacijami KV 265 

10. R. Schumann: Sanjarjenje 

11. J. Pachelbel: Kanon 

12. E. Glennie: Clog Dance 

13. H. Mancini: Rožnati panter 

14. Wolfgang Amadeus Mozart: Pihalni 

kvintet c-mol KV 406 

15. M. Ravel/E. Glennie: Bolero 

16. Bizet/Sehedrin: Habanera 

17. G. Langford: Taps in tempo 

18. Bizet/Sehedrin: Pesem bikoborcev 

19. J. B. Duverney: Etuda 

20. Lennon/McCartney: Lady Madonna 

21. Claude Debussy: Clair de lune 

22. Henry Mancini: Peter Gun 

23. Iron Maiden: Run to the hills 

24. Johann Strauss: Na lepi modri Donavi 

25. J. Jander, F. Ebb: Chicago 

26. Wolfgang Amadeus Mozart: Pihalni 
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kvintet 

27. G. Gershwin: Porgy in Bess 

28. Glasunow: Courante 

29. Cabalevsky: Comedian galop 

30. A. Piazzola: Cafe 

31. Leopold Mozart: Menuet za kljunasto 

flavto 

32. Wolfgang Amadeus Mozart: Ah si vous 

dirai-je maman 

33. N. Paganini: Ventiqatro capricci 

34. H.V. Lobos: Mazurka za kitaro 

35. Romanca za godalni orkester 

36. L.M. Tedeschi: Plesoče lutke za harfo 

37. J. Offennbach: Kankan 

38. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Levja koračnica 

39. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Kenguru 

40. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Antilope 

41. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Pianisti 

42. Johann Sebastian Bach: Tokata za orgle 

43. A. Dvorak: Slovanski ples št.1 

44. E. Grieg: Jutro 

45. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– oslički 

46. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Kukavica 

47. Camille Saint - Saens: Živalski karneval 

– Labod 

48. M. Ravel: Pavana 

49. G. Bregović: Kad bi bi objelo dugme 
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50. Johann Strauss: Pizzicato polka 

51. Art Blakey: No hay problem 

52. Johann Sebastian Bach: Koncert v f-molu 

za čembalo in orkester 

53. Chick Correa, Bobby McFerin: Pesem za 

Mozarta 

54. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo 

55. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – Papagenova pesem 

56. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – zvončki 

57. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna 

piščal – zborovska pesem 

58. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero – 

Ples labodov 

59. Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero – 

Španski ples 

 

11.11 L. Andabaka, A. Bejtullahu, Đ. Berak, M. Kovačič, B. Lotrič, R. 

Škrjanc, K. Šulc: Glasbeno popotovanje 5 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(31) 

1. Prelepa je domača fara 

2. Na planincah sončece sije 

3. Abraham ma sedem sinov 

4. Priletela miha na zid 

5. Moja mati kuha kafe 

6. Komar se je oženil 

7. Jaz pa pojdem na Gorenjsko  

8. Da jora ta banerina 

9. Prvi Rej 

10. Rokodelci brez orodja 

11. Ovsetni Štajeriš 

1. Šaladri, šaladra 

2. Fruške, jabuke, slive 

3. Travnički so že zeleni 

4. Veseli čas prihaja 

5. Tam doli poli morja 

6. Ta ukawa 

7. Flosarska 

8. Šoštrtanc 

9. Marko skače 

10. Jaz bom edne citre kupo 

11. Bog daj, bog daj 
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12. Buja se je ženila 

13. Ribniška 

14. Došal je došal, zeleni Jure 

15. Lepa Anka 

16. Na planincah 

17. Izak, Jakob, Abraham 

12. Rašpla 

13. Tkalečka 

14. Zibenšrit ali sedem korakov 

Tuja 

Ljudska 

(8) 

1. Ganska: Kye, kye kule 1. Avstrijska: O, moj ljubi Avguštin 

2. Avstralsk: Ibis 

3. Češka: Ej, ovce moje, ovce 

4. Balska: Tabuh jagra winungu 

5. Ruska: Kamarinskaja 

6. Nemška: Und in dem Schneegebirge 

7. Finska: Niin se olla taitaa 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(24) 

1. Danilo Švara: Škrat 

Dobrošin 

2. Brina Zupančič: Zvezdica 

Zaspanka 

3. Brina Zupančič: Ceferinu 

prične biti srce 

4. Jakob Jež: Popotnica 

1. Brina Zupančič: Štiri skladbe vetra 

2. Danilo Švara: Ciciban – Cicifuj 

3. Pavel Šivic: Kaznovana radovednost 

4. Mira Voglar: Pastirica Mica 

5. Matija Tomc: Vlahi 

6. Jakob Jež: En ten tenera 

7. Janez Bitenc: Naša četica koraka 

8. Pankrti: Anarhist 

9. Marij Kogoj: Drevo 

10. Katalena: Aj zelena je vsa gora 

11. Terra folk: Mesečina je še mlada 

12. Pavel Šivic: Skice 

13. Pavel Šivic: Galjot 

14. Pavel Šivic: Pa da bi znal 

15. Pavel Šivic: Cortesova vrnitev 

16. Mira Voglar: Miška 

17. Kamilo Mašek: Mlatiči 

18. Rado Simoniti: Lepo moje ravno polje 

19. Janez Krstnik Novak: Čast in hvala 

20. Jacobus Gallus: Musica noster amor 
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Tuja 

umetna 

glasba 

(30) 

 1. Johan Strauss: Na lepi modri Donavi 

2. Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 5 

prvi stavek Allegro con brio 

3. Giacommo Rosinni: Seviljski brivec, 

Aria Figara 

4. Gregorijanski koral 

5. Igor Stravinski: Pulcinella, Vivo 

6. Modest Musogorski: Slike z razstave, 

Promenada 

7. Reinhard von Brennenberg: Chanconetta 

tedescha I 

8. Joseph Haydn: Philemon und Baucis 

9. Bela Bartok: Romunski plesi 

10. Demolition Group: The model 

11. Joseph Haydn: Simfonija Slovo 

12. Georges Bizet: uvertura opere Carmen 

13. Guiseppe Verdi: Aria Radamesa iz opere 

Aida 

14. Wolfgang Amadeus Mozart: Pa-pa-pa-

pa-papagena! Iz opere Čarobna piščal 

15. Gioacchino Rossini: uvertura opere 

Viljem Tel 

16. Georg Frederich Handel: Venti turbini – 

arija Rinalda iz opere Xerxes 

17. Guiseppe Verdi: Va Pensiero iz opere 

Nabucco 

18. J. Rutter: Za lepoto na zemlji 

19. Beethoven: Prvi stavek iz klavirskega tria 

20. Nikolaj Rimski Korsakov: Allegro 

21. Franz Danzi: Prvi stavek – Allegro iz 

pihalnega kvinteta v F-duru, št. 2, op. 68 

22. W. A. Mozart: Arija Figara » Non piu 

andrai« iz Figarove svatbe 
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23. W. A. Mozart: Kavatina grofice »Porgi, 

amor, qualche ristoro« iz Figarove svatbe 

24. W. A. Mozart: Duet Suzane in Figara 

»Cinque … dieci … venti« iz Figarove 

svatbe 

25. Johan Sebastian Bach: Drugi stavek – 

Allegro iz Brandenburškega koncerta št. 

1 BWV 1046 

26. W. A. Mozart: zaključni stavek – Allegro 

iz Male nočne glasbe 

27. Isaac Posch: Cantate domino iz 

Harmonia Concertans 

28. Neznan skladatelj: Otroška simfonija 

29. Dimitrij Kabalevski: Variacije na 

ukrajinsko ljudsko temo 

30. Michael Praetorious: Viva la musica 

 

11.12 B. Oblak: Moja glasba 5 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(25) 

18. Čuk se je oženil 

19. Izidor ovčice pasel 

20. Drežnica 

21. Da jora ta Banerina 

22. Jaz pa pojdem na gorenjsko 

23. Potrkan ples 

24. Ženko bo z voza prebrnil 

25. Peter Pavel 

26. Nmau čez Izaro 

27. Gregčev Peter 

28. Flosarska 

29. Iz zemlje gre v trsek 

30. Marko skače 

15. Tuci Tone 

16. Ta črni Patok 

17. Ples iz Trente 

18. Nede mi več rasla 
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31. Pojmo v Prekmurje 

32. Ne jouči za mene 

33. Ribniška 

34. Sem Rib'nčan Urban 

35. Jurjevska 

36. Metliško kolo 

37. Stoji, stoji mi mesto Lož 

38. Ptičja svatba 

Tuja 

Ljudska 

(3) 

8. Francoska: Računstvo 

9. Francoska: Mojster Jaka 

10. Eskimska: Ate kate nuwa 

 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(44) 

5. Karol Pahor: Tancaj, tancaj, črni 

kos 

6. Stanko Premrl: Zdravljica 

7. Hinko Druzovič: Dobro jutro 

8. Igor Dekleva: Belo – white 

9. Radovan Gobec: Čudežna klop 

10. Pavle Merku: Ali sijaj, sijaj, 

sonce 

11. Marjan Gabrijelčič: Kralj 

Matjaž 

12. Aldo Kumar: Burja 

13. N'mau čez izaro, prir. Emil 

Adamič 

14. Pavel Šivic: Čudna zgodba 

15. Davorin Jenko: Lipa zelenela je 

16. Jakob Jež: En ten tenera 

17. Slavko Osterc: Ančka bančka 

18. Slavko Osterc: Juretu 

19. Slavko Mihelčič: Kroparji 

20. Miroslav Vilhar: Sonce čez 

hribček gre 

21. Uroš Rojko: Ljubljanski zmaj 

21. Slovenska himna, prir. Jani Golob 

22. Karol Pahor: Istrijanka 

23. Danijel Škerl: Trentana 

24. Giuseppe Tartini: Trilček 

25. Marij Kogoj: Poco Alllegro, 

fantastico 

26. Matija Bravničar: Pesem  

27. Izak Poš: Gagliarda III a 4 

28. Uroš Krek: Presto 

29. Lojze Lebič: Otroci ukleti v ptice 

30. Blaž Arnič: Rajanje 

31. Benjamin Ipavec: Serenada: Andante 

con variazioni 

32. Katalena: Ptujska grajska glasba 

33. Janez Krstnik Dolar: Gigue 

34. Alojz Srebotnjak: Slovenski ljudski 

plesi 

35. Jani Golob: Igre 

36. Iacobus Gallus: Musica noster amor 

37. Marjan Kozina: Bela Krajina 

38. Albin Weingerl: Zeleni Jurij 

39. Alojz Srebotnjak: Slovenski ljudski 
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22. Janez Krstnik Novak: Figaro – 

Poklon fantov in deklet 

23. Matija Bravničar: Pesem 

24. Marjan Kozina: Divertimento – 

Presto 

25. Pesmica o glasbeni abecedi 

plesi: Rezija 

40. Vilko Ukmar: Burlesca – variacije 

41. Samo Vremšak: Tema con variazioni 

42. Lucija Marije Škerjanc: Detache – 

Allegro 

43. Primož Ramovš: Prestissimo 

Tuja 

umetna 

glasba (3) 

 31. W. A. Mozart: Variacije, C-dur, Ah 

vous diraije, Maman, št. 12 

32. Hugo Wolf: Serenada za godalni 

kvartet 

33. Aulis Allinen: Adagio 

 

11.13 A. Pesek: Glasba 5 

 Petje in izvajanje Poslušanje 

Slovenska 

ljudska 

(20) 

1. Gjaj, gjaj, gjaj 

2. Ob bistrem potočku je mlin 

3. Lejsarjov malen 

4. Šuštarpolka 

5. Dajte mu dajte 

6. Igraj kolo jabuko 

7. Stu ledi 

8. Pa k' b' luštna ne bila 

9. Ovsetni štajeriš 

10. Iz zemlje gre v trto 

11. Plesala sen, plesala 

12. Trzinka 

13. Rezijska: Da lipi moj Črni patok 

14. Porabska: Eno takšo bi rad 

15. Avstrijska koroška: Preljuba … 

16. Tancaj, Mrkocin 

1. Jaz pa pojdem na Gorenjsko 

2. Šimšrit 

3. Ali sijaj, sijaj sonce 

4. Rezijanska: Ta kuškritawa 

Tuja 

Ljudska 

1. Avstrijska: Whre Freuendschaft 

2. Hrvaška: Tri sulara 
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(4) 3. Italijanska: Tic e tic e toc 

4. Hrvaška: Ovo se klanja 

Slovenska 

umetna 

glasba 

(13) 

1. Marjan Šijanec: Kratek film 

2. Dušan Velkavrh, Tadej 

Hrušovar: Dan ljubezni 

3. Bogdan Novak, Bela Somi: 

Ljubezen je … 

4. Vinko Vodopivec: Žabe 

5. Albinca Pesek: Nov predpasnik 

 

1. Fran Gerbič: Čebelar 

2. Marjan Kozina: Bela krajina (3. 

stavek) iz Simfonije 

3. Stanko Premrl: Zdravljica 

4. Janko Ravnikar: Melanholični 

valček  

5. Maks Strmčnik: Koncert za orgle, 

pojočo žago in orkester 

6. Marjan Šijanec: Glasba ognja 

7. Marjan Šijanec: Kratek film 

8. Slovenska ljudska, prir. Pavle 

Merku: Ali, sijaj, sijaj, sonce, 

rapsodija za godalni orkester 

Tuja 

umetna 

glasba 

(13) 

1. Ludwig van Beethoven: Oda 

radosti iz 9. simfonije v d-molu 

2. Michael Jackson, Lionel Ritchie: 

We are the world 

1. Partos Jeno, Sally Geza, Danko 

Pista: Az a szep 

2. Bob Dylan: Blowin' in the wind 

3. Micahel Jackson: Heal the world 

4. John Lennon, Paul McCartney: Give 

peace a chance 

5. George Douglas: What a wonderful 

world 

6. Z. Horton, F. Hamilton, G. Carawan, 

P.Seeger, Joan Baez: We shall 

overcome 

7. Camille Saint-Saens: Živalski 

karneval – pianisti 

8. Wolfgang Amadeus Mozart: 

Klavirska sonata v A-duru, 1. stavek 

(KV 331) 

9. Ludwig van Beethoven: variacije op. 

34 
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10. Ludwig van Beethoven: Variacije na 

Diabellijev valček 

11. Joseph Haydn: Andante iz Simfonije 

presenečenja št. 92 

 


