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Izvleček 

Na glasbeno delovanje otrok v obdobju od prvega do petega razreda osnovne šole v veliki 

meri  vpliva  učitelj  razrednega  pouka.  Od  njegove  strokovne  usposobljenosti,  osebnostnih 

značilnosti, motivacije, inovativnosti in ozaveščenosti o pozitivnih vplivih glasbe na otroka je 

odvisna  kakovost  glasbenih  dejavnosti  v  okviru  pouka glasbene vzgoje in  izven njega.  S 

študijo  primera  na  treh  šolah  pri  treh  učiteljih  sem raziskala  koliko,  v  katerih  okvirih,  v 

kakšnih  delovnih  pogojih  in  s  katerimi  vsebinami  učitelji  razrednega  pouka  spodbujajo 

glasbeno delovanje otrok v naših šolah. Kot primere dobre prakse, ki pod vodstvom učiteljev 

razrednega pouka potekajo izven rednega pouka glasbene vzgoje v obdobju od prvega do 

petega  razreda  osnovne  šole,  izpostavljam  interesni  dejavnosti  Pevski  zbor  in  Orffovo 

skupino,  tretja  dejavnost  pa  je  Finale  Note  Pad,  pri  kateri  v  okviru  medpredmetnega 

povezovanja  glasbe,  dopolnilnega  pouka  in  podaljšanega  bivanja,  spoznavanje  glasbene 

teorije poteka s pomočjo računalnika.

Ključne besede: javno šolstvo, glasbena vzgoja, učitelj razrednega pouka, obvezni program, 

razširjeni program,  Orffova skupina, pevski zbor, računalnik. 
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Abstract 

Music activities in elementary school led by a primary education teacher

Primary education teacher has a major impact on musical activities of children during the 

period  of  the  first  to  the  fifth  grade  of  elemetary school.  The  quality  of  these  activities 

depends  mostly  on  his  professional  qualifications,  personal  characteristics,  motivation, 

innovation and awareness of the positive effects of music on a child. I performed a case study 

in three elementary schools involving three primary education teachers. In this case study I 

have  explored  the  quantity,  limitations,  content  and  operating  conditions  the  primary 

education teacher works in while promoting music functioning of children in our schools. As 

a result I am presenting three fine examples of music activities led by previously mentioned 

teachers:  extracurricular  activities  School  choir,  Orrf  music group and Finale  Note Pad – 

music  theory  learning  with  the  help  of  computer  program that  takes  place  as  a  part  of 

interdisciplinary music teaching, suplementary and after-school classes.  

Key words:  public school, music education, primary school teacher, compulsory program, 

extended program, Orrf music group, school choir, computer.  
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1. UVOD

V diplomski nalogi proučujem možnosti za glasbeno delovanje otrok v javni šoli. Zato bom 

kot  izhodišče  za  delo  razrednega  učitelja  najprej  predstavila  splošne  cilje,  predmetnik  in 

organizacijo javne šole v Sloveniji ter kot nosilca pedagoške dejavnosti izpostavila učitelja, 

njegove vloge in naloge. 

Podrobneje bom predstavila pouk glasbene vzgoje v obveznem programu od 1. do 5. razreda, 

koncept celostne glasbene vzgoje in karakteristike dobrega učitelja glasbe. 

Strokovno usposobljen učitelj si poleg izvajanja rednega pouka glasbene vzgoje prizadeva za 

izvajanje čim širšega in poglobljenega glasbenega delovanja otrok v šoli tudi izven rednega 

programa.  Zato  bom  posebej  predstavila  možnosti  glasbenega  delovanja  v  okviru 

medpredmetnih povezav, ki jih že vključuje glasba v kurikulumu, dni dejavnosti, interesnih 

dejavnosti  in  vzgojnega načrta šole, v okviru katerega se izvajajo preventivne in proaktivne 

dejavnosti, ki  povezujejo učence, učitelje, starše in tudi širšo lokalno skupnost.

Ker   je  pri  načrtovanju  pedagoškega  dela  in  glasbenih  dejavnosti  poznavanje  razvojnih 

značilnosti otrok zelo pomembno, bom predstavila tudi njihove splošne razvojne značilnosti 

in  vsebine  razširila  v  razvoj  glasbenih  sposobnosti,  spretnosti  in  znanj  v  že  omenjenem 

starostnem  obdobju.  V  ospredje  bom  postavila  izsledke  proučevanj  vpliva  glasbe  na 

oblikovanje osebnosti posameznika, s poudarkom na vplivu glasbe na razvoj otroka.

Koliko,  v  katerih  okvirih,  v  kakšnih  delovnih  pogojih  in  s  katerimi  vsebinami  učitelji 

spodbujajo  glasbeno  delovanje  otrok,  bom raziskala  na  primerih  dobre  prakse  v  izbranih 

osnovnih  šolah.  V  raziskavi  se  bom  omejila  na  glasbene  dejavnosti,  ki  niso  del  pouka 

glasbene vzgoje in jih vodijo učitelji razrednega pouka.
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TEORETIČNI DEL

2. CILJI, PREDMETNIK IN ORGANIZACIJA JAVNE ŠOLE 

2.1. CILJI JAVNE ŠOLE

Kodelja (1995, str. 6) je o javni šoli zapisal: „Bistvo javne šole je, da je pod enakimi pogoji 

dostopna  vsem,  ne  glede  na  gmotno  stanje,  družbeni  položaj,  narodnost,  spol,  jezik, 

religiozno, politično ali drugo prepričanje, itd.“ S tem je vsakomur zagotovljena pravica do 

izobrazbe,  kot  jo  navajajo  mednarodni  dokumenti  o  človekovih  pravicah  in  temeljnih 

svoboščinah, ki jih je podpisala tudi naša država, najdemo pa jih tudi v naši ustavi. Ker pa so 

javne šole namenjene vsem, morajo biti „svetovnonazorsko nevtralne“ (prav tam). V javni šoli 

si lahko vsakdo svetovni nazor izgrajuje po lastni presoji in ni prisiljen v sprejetje katerih koli  

drugih  nazorov,  ki  s  tem ne  sovpadajo.  Javna šola  naj  bo  prostor  združevanja  na osnovi 

skupnih  temeljnih  vrednot  (prav  tam).  Kodeljeve  besede  o  temeljnih  vrednotah  so  se 

udejanjile v ciljih osnovne šole (v nadaljevanju OŠ), ki poudarjajo vzgojo v luči človekovih 

pravic  in  vzgojo  za  kulturne  in  civilizacijske  vrednote  iz  evropske  tradicije  (Zakon  o 

spremembah in dopolnitvah ZOŠ, 2007). To pomeni, da mora javna šola v času, ko je družba 

vse  bolj  pluralna,  učence  poleg  vključevanja  v  lastno,  specifično  kulturno  in  nacionalno 

tradicijo, seznanjati tudi z drugimi civilizacijami in kulturami in težiti k medsebojni strpnosti 

in  spoštovanju  drugačnosti.  Prav  vzgoja  za  strpnost  oz.  tolerantnost  je  eno  izmed  načel 

prenove  slovenskega  javnega  šolstva  (Bela  knjiga  o  vzgoji  in  izobraževanju  v  Republiki 

Sloveniji, 1995). S tem se strinja tudi Krek (2001), ki govori o slovenskem javnem šolstvu, ki 

naj vključuje vzgojo za vrednote, ki jih imamo v sodobni družbi za skupne, obenem pa mora 

dopuščati pluralnost.    

V Beli  knjigi  (1995) je zapisano,  naj  bodo slovenske javne šole  avtonomne v odnosu do 

države in v razmerju do izvenšolskih oblik prepričanj. Avtonomnost v odnosu do države je 

zagotovljena z načinom financiranja in zaposlovanja njenega kadra,  pri  čemer morajo biti 

kriteriji  nepristranski,  jasni in javni.  Avtonomnost šole kot  institucije moderne dobe pa je 

povezana z ločitvijo države od cerkve, kar predpisuje 7. člen Ustave Republike Slovenije. Več 

o avtonomiji šolskega prostora pa je zapisano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI). Ta v javnih šolah in vrtcih eksplicitno prepoveduje 

vse  politične  in  verske  dejavnosti  (Krek,  2001).  Med  te  dejavnosti  spada  verouk  oz. 
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konfesionalni  pouk  religije  in  organizirani  verski  obredi.  Izjemoma  lahko  z  dovoljenjem 

ravnatelja verouk poteka tudi v prostorih šole, ampak zgolj izven časa njenega delovanja in le 

v primeru, ko v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov (ZOFVI, 

2007).  Seveda  pa  ima  učenec  pravico  do  religioznih  prepričanj  in  govora  in  s  tem  do 

individualnih religioznih aktivnosti, če le te niso usmerjene v druge učence in ne posegajo v 

njihove enake pravice (Krek,  2001). Slovensko javno šolstvo je torej laično in ne sme biti  

pod vplivom svetovnonazorskih skupin, strank ali cerkva (Bela knjiga, 1995). Resnično laična 

šola  je  šola,  v  kateri  „nihče  ni  izključen  zaradi  svojih  religioznih  ali  drugih  prepričanj“ 

(Kodelja, 1995, str. 8). V slovenski javni šoli tudi ni verouka kot takega, učenci pa imajo kot 

izbirni predmet na voljo nekonfesionalni pouk religije, kjer so enakovredno zastopane vsebine 

in običaji krščanstva in tudi drugih religij (Bela knjiga, 1995). Starši, ki želijo izobraževati in 

vzgajati svoje otroke v skladu s svojimi religioznimi in moralnimi prepričanji, lahko otroke 

vpišejo v zasebne vrtce in šole (prav tam). 

Avtonomnost šole se kaže tudi v avtonomiji učiteljev in ostalih pedagoških delavcev osnovne 

šole. Krek (2001) je to vrsto avtonomije opisal kot možnost svobodnega odločanja učitelja 

znotraj določenih okvirov, kjer učitelj deluje kot strokovnjak na svojem področju. Pušnikova 

(2002) pa avtonomijo učitelja opredeljuje kot razmerje med tem, kar učitelj mora narediti in 

tem, kar je prepuščeno njegovi lastni presoji. Učitelj je samostojen in svoboden glede izbire 

načina, kako bo poučeval, katere pripomočke bo pri tem uporabljal (Pretnar, 2000). Še več, 

učitelj,  ki  se  svoje avtonomije in  strokovne odgovornosti  zaveda,  je  še  bolj  motiviran za 

iskanje sodobnih načinov poučevanja in je tudi bolj ustvarjalen (Novak, 2005). Ves čas ima 

pred očmi standarde znanja in cilje predmetov, ki jih poučuje. V pomoč pri načrtovanju mu je 

učni načrt, kakovost svojega poučevanja pa lahko preveri s pomočjo nacionalnih preverjanj 

znanja ob koncu drugega in tretjega triletja (Pretnar, 2000). Novakova (2005) še dodaja, da 

avtonomen in strokovno odgovoren učitelj s svojim dobrim delom skrbi za kakovost pouka in 

svojemu poklicu dviguje strokovni ugled.

Osnovna šola postaja zelo pomemben bivanjski prostor otroka, kjer ta preživlja vedno daljši 

čas,  ob  tem  pa  pridobiva  formalno  in  neformalno  izobrazbo.  Obenem  pa  ob  procesu 

izobraževanja  poteka  tudi  vzgojni  proces,  ki  je  izjemnega pomena,  saj  učenke  in  učence 

pripravi na kakovostno bivanje in sobivanje z drugimi ter naravnim okoljem (Zver v Gomboc, 
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2008).  S  tem sovpadajo  tudi  prenovljeni  cilji  osnovnošolskega  izobraževanja,  ki  so  tako 

vzgojne  kot  izobraževalne  narave.  Zapisani  so  v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije, 

natančneje v Zakonu o osnovni šoli  (v nadaljevanju ZOŠ) in njemu podrejenih predpisih. 

V 2. členu ZOŠ je med cilji zapisano, da mora devetletna osnovna šola zagotoviti kakovostno 

splošno izobrazbo vsakemu posamezniku, v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. Pri 

učencih  naj  vzpodbuja  skladen  telesni,  spoznavni,  čustveni,  moralni,  duhovni  in  socialni 

razvoj,  standardi  znanja  pa  morajo  biti  mednarodno  primerljivi. Slovenska  osnovna  šola 

razvija  pismenost  in  razgledanost  na  besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, 

informacijskem,  družboslovnem in  umetnostnem področju,  izpostavljen  pa  je  tudi  pomen 

sporazumevanja v tujih jezikih in spoznavanja tujih kultur.  Šola skrbi tudi za to, da bodo 

mladi znali doživljati umetniška dela ter se bodo na različnih umetniških področjih tudi sami 

ustvarjalno in inovativno izražali. Vrednote, poudarjene v ciljih osnovne šole so odgovornost 

do sebe in drugih, pripadnost, strpnost in medsebojno sprejemanje, kritičnost ter spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin za življenje v demokratični družbi (ZOŠ, 2007, 2. 

člen). Na Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ) so o ciljih zapisali, da so ti  

postavljeni visoko in so primerljivi z drugimi državami Evrope in razvitega sveta. Postavljeni 

so tako, da vzpodbujajo vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj, poudarjena pa je kakovost 

pridobljene izobrazbe. (Osnovnošolsko izobraževanje, MŠŠ) 

Pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa pa je bistveno, da z roko v roki 

delujejo starši,  šola in dom  (Gomboc, 2008).  S tem se strinja tudi Intiharjeva (2002), ki 

dodaja, da je učinkovit lahko le tisti učitelj, ki dela skupaj z učenci in njihovimi starši.  

2.2. PREDMETNIK JAVNE ŠOLE

Predmetnik je najpomembnejši  uradni zapis o letni in tedenski razporeditvi ur za pouk in 

druge  dejavnosti  v  osnovni  šoli.  Razdeljen  je  na  obvezni  in  razširjeni  program.  Obvezni 

program obsega obvezne in izbirne predmete, dneve dejavnosti ter ure oddelčne skupnosti. V 

razširjeni program pa spadajo dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti, poleg tega 

pa  še  jutranje  varstvo,  podaljšano  bivanje  ter  šola  v  naravi  (ZOŠ,  2006).  Na  straneh 

Ministrstva za šolstvo pa v predmetniku v razširjeni program poleg zgoraj naštetih dejavnosti 

spada še individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami.  Predmetnik sprejme 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je usklajen s spremembami 

ZOŠ. 
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Obvezni program osnovne šole 

Obvezni predmeti so enotni po vseh slovenskih osnovnih šolah, izbirne predmete pa učencem 

tretjega triletja vsaka šola ponudi sama glede na svoje zmožnosti. Osnovna šola mora izvajati 

naslednje obvezne predmete:  slovenski  jezik in  italijanski  ali  madžarski  jezik  na narodno 

mešanih območjih, tuji jezik, zgodovina, zemljepis, državljanska vzgoja in etika, matematika, 

kemija, biologija, fizika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, športna vzgoja, tehnična vzgoje in 

gospodinjstvo.  Ti predmeti se lahko združujejo v predmetna področja (ZOŠ, 2006, 16. člen).  

Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa. Prvi je  »družboslovno-humanistični,« drugi pa 

»naravoslovno-tehnični«  (Pretnar,  2000,  str.  67).  Šola  mora  ponuditi  vsaj  šest  izbirnih 

predmetov,  med  katerimi  mora  obvezno  biti  pouk  tujega  jezika,  nekonfesionalni  pouk  o 

verstvih in etiki ter pouk retorike. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZOŠ (v 

nadaljevanju Zosn-F) iz leta 2007 učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, 

lahko  pa  tudi  tri  ure,  če  s  tem soglašajo  njegovi  starši  (ZOsn-F,  2007,  8.  člen).  Izbirni 

predmeti so namenjeni poglabljanju in širjenju znanja na področjih, ki učenca bolj zanimajo, 

povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja, posledično pa tudi odkrivanju 

interesov za morebitni bodoči poklic (Pretnar, 2000). S tem se šola bolj prilagodi interesom 

vsakega posameznika, kar je zapisano tudi v njenih ciljih. Predmeti, ki si jih učenec izbere, 

postanejo redni del njegovega tedenskega urnika in so tudi ocenjeni. Pri izbirnih predmetih so 

tudi metode dela bolj razgibane, saj vključujejo terensko, laboratorijsko in projektno delo ter 

samostojno ali vodeno opazovanje (prav tam).    

V skladu z ZOsn-F so v šolskem letu 2010/11 nekatere osnovne šole že pričele z izvajanjem 

drugega  tujega  jezika  kot  obveznega  predmeta,  v  prihodnjem šolskem letu  pa  bo  nekdaj 

izbirni predmet postal eden od obveznih predmetov prav na vseh slovenskih osnovnih šolah 

(ZOsn-F, 2007, 47. člen). 

Del obveznega osnovnošolskega programa so tudi dnevi dejavnosti. Mednje spadajo kulturni, 

naravoslovni, tehniški in športni dnevi. Ti dnevi omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj, 

ki so jih učenci pridobili pri posameznih predmetih ali predmetnih področjih, uporabo teh 

znanj  ter  praktično  učenje.  Za  učence  so  bolj  privlačni,  saj  delo  ponavadi  poteka  bolj 

sproščeno (Pretnar, 2000).
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Ure oddelčne skupnosti so namenjene pogovorom in obravnavi vprašanj, povezanih z delom 

in življenjem učencev. V drugem in tretjem triletju je uram oddelčne skupnosti (razreda) v 

predmetniku namenjene pol ure tedensko, kar se v praksi izvaja kot 1 ura vsakih štirinajst dni 

(Pretnar, 2000 in ZOsn-F, 2007).

Razširjeni program osnovne šole

Razširjeni program vključuje dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo, 

podaljšano bivanje,  šolo v naravi in individualno ter  skupinsko pomoč učencem z učnimi 

težavami. V dejavnosti razširjenega programa se učenci vključujejo prostovoljno (ZOŠ, 2006, 

20. člen). 

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju (ZOŠ, 24. člen). 

Namenjen je ponavljanju in utrjevanju snovi, obravnavane pri pouku pri predmetih, s katerimi 

imajo učenci težave (Pretnar, 2000).  

Dodatni pouk se po zakonu (ZOŠ, 2006, 23. člen) organizira za učence, ki pri posameznih 

predmetih  presegajo  določene  standarde  znanja.  Učenci,  ki  hitreje  napredujejo,  lahko  pri 

dodatnem pouku svoje znanje še poglobijo (Pretnar, 2000). 

Interesne dejavnosti  so še ena izmed možnosti, kako uresničiti cilj izobraževanja, ki od šole  

zahteva, da učencem zagotavlja kakovostno izobrazbo v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

interesi. Ljudsko poimenovani „krožki“ so prostovoljne narave, šola pa jih določi z letnim 

delovnim   načrtom (ZOŠ, 2006, 26. člen). Poseben status med interesnimi dejavnostmi ima 

pevski zbor. Za učence je izbiren, za osnovno šolo pa obvezen. Osnovna tako lahko organizira 

enoglasen otroški otroški pevski zbor za učence stare od 6 do 9 let, glede na svoje zmožnosti  

pa tudi večglasni otroški pevski zbor za učence stare od 10 do 15 let (Žvar, 2003).

V 22. členu ZOŠ je zapisano, da osnovna šola organizira jutranje varstvo za učence prvega 

razreda.  To pomeni  varstvo  pred  samim začetkom pouka.  Uro  začetka  jutranjega  varstva 

vsaka šola določi v skladu s potrebami staršev (Pretnar, 2000). Glede na dogovor med starši in 

šolo, lahko jutranje varstvo vključuje tudi zajtrk, poleg tega pa počitek, sprostitveno dejavnost 

ter pripravo na pouk (Blaj, 2005).

Podaljšano bivanje je organizirana oblika varstva po pouku in je namenjena učencem od 1. do 

5. razreda, za učence v prilagojenih izobraževalnih programih pa do zaključka izobraževanja 

v OŠ (ZOsn-F, 2007, 9. člen). V podaljšanem bivanju učenci pišejo domače naloge in se učijo 
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ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Čas se tako porazdeli 

na samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa, sprostitvene dejavnosti ter kosilo (Blaj, 

2005). V skladu z ZOŠ (2006, 56. člen) je osnovna šola dolžna tudi po podaljšanem bivanju 

vsem vozačem, ki čakajo na prevoz, zagotoviti primerno varstvo.

Šola  v  naravi  je  še  en  del  razširjenega  programa  osnovne  šole.  V  času  obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja naj bi jo organizirali vsaj dvakrat. Zanjo v predmetniku ni 

določenih dodatnih ur, saj poteka znotraj števila ur osnovnošolskega izobraževanja. V času 

šole  v naravi  učenci  uresničujejo cilje  različnih predmetov ali  predmetnih področij,  ki  se 

povezujejo med sabo. Delo poteka drugače, bolj razgibano, kot v učilnici. Več je možnosti za 

projektno,  skupinsko  in  terensko  delo,  pomembna  pa  je  tudi  njena  socialno-integracijska 

vloga (Gros, 2001). V šoli v naravi pa je poleg dela, vezanega na cilje posameznih predmetov 

prostor  še  za  rekreacijsko-sprostitvene  (večerna  animacija,  usmerjen  prosti  čas,  aktivni 

odmori med dejavnostmi) in ostale dejavnosti (spanje, osebna higiena, prehrana). Ker šola v 

naravi za učence ni obvezna, je šola dolžna za tiste, ki se je ne udeležijo, pripraviti primerljiv 

program pri pouku (Gros, 2001).

Dodatna  individualna  ali  skupinska  pomoč  je  namenjena  učencem z  učnimi  težavami,  ki 

imajo kljub učiteljevi pomoči pri pouku, pri dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju še 

vedno težave z razumevanjem snovi.
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Slika 1: Predmetnik osnovne šole

Vir: Predmetnik osnovne šole, MŠŠ: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_sp
losni.pdf 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
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2.3. ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V JAVNI ŠOLI

Devetletna osnovna šola kot  že njeno ime pove, podaljšuje izobraževanje iz nekdaj osmih let 

na sedanjih devet let, učenci pa so ob vstopu v šolo eno leto mlajši.  Stari so enako kot v 

nekdanji „pripravi za šolo,“ to pa je od pet let in osem mesecev, do šest let in osem mesecev 

(Novak,  2005).  Zgodnejši  vstop  v  šolo  je  prilagojen  razvojnim zakonitostim otrok,  vsem 

otrokom pa so tako zagotovljene enakovredne možnosti sistematičnega učenja. S šestimi leti 

ali celo prej, se obvezno šolanje prične v večjem delu razvitejših držav, prav tako pa tudi traja  

devet ali več let (Bela knjiga, 1995). Kot zanimivost naj dodam, da začetek šolanja s šestim 

letom za naš prostor ni novost, to je napreč predpisoval že zakon Marije Terezije iz leta 1774.

Devetletno šolanje je razdeljeno na vzgojno-izobraževalna obdobja, triletja. Vsako obdobje 

tako vključuje tri  razrede,  ki  tvorijo zaključeno celoto,  hkrati  pa zagotavljajo kontinuiteto 

znanj. Delitev na triletja je otrokom bolj prijazna, saj upošteva njihove individualne razlike v 

razvoju. Tako na primer določenih standardov branja, pisanja ali računanja ne zahtevamo od 

vseh učencev hkrati (npr. po prvem razredu), pač pa ob koncu obdobja (Bela knjiga, 1995).  

Za vse predmete v prvem razredu so bili sprejeti novi učni načrti, ki so prilagojeni razvojni 

stopnji eno leto mlajših učencev. V prvem razredu je pri polovici ur pouka poleg učiteljice še 

dodatna strokovna delavka, ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok. Skozi celotno prvo 

triletje pa učence spremlja ista učiteljica (Novak, 2005). V prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (1.-3. razred) torej poučuje vse predmete učitelj razrednega pouka, izjemoma lahko 

pri poučevanju vzgojnih predmetov z učiteljem razrednega pouka sodelujejo tudi predmetni 

učitelji. V drugem obdobju je učitelj razrednega pouka prisoten v 4. in 5. razredu, razen pri 

tujem jeziku  in  ponekod tudi  pri  vzgojnih  predmetih,  ki  jih  poučujejo predmetni  učitelji. 

Izjemoma lahko učitelj razrednega pouka poučuje tudi v 6. razredu. V tretjem triletju (7. - 9.  

razred) pa vse predmete poučujejo učitelji predmetnega pouka (ZOŠ, 2006, 38. člen).

V prvem triletju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem triletju 

pa so učenci ocenjeni številčno (ZOsn-F, 2007, 61. člen). Opisna ocena staršem pove veliko 

več, kot številčna ocena. Tako so bistveno bolje obveščeni o otrokovem delu in napredku. Še 

ena pozitivna stran pa je v tem, da otrok na podlagi opisnih ocen ni mogoče tako z lahkoto 

primerjati  med  seboj  (Pretnar,  2000).  Učenci  v  prvem  in  drugem  obdobju  razredov  ne 

ponavljajo,  razen na posebno željo staršev.  V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa 

morajo biti učenci za napredovanje med razredi pri vseh predmetih ocenjeni pozitivno (ZOŠ, 
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2006, 69 člen). V sedmem in osmem razredu imajo možnost opravljanja popravnega izpita pri 

dveh predmetih, ob koncu devetega razreda pa imajo lahko tudi več negativnih ocen, ki jih 

izboljšujejo na popravnem izpitu (Pretnar, 2000).

Ob koncu drugega in tretjega triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 

znanja.   Tako naj bi imeli vsi učenci enake izobraževalne možnosti. Ob koncu obdobij učenci 

odgovarjajo na enaka vprašanja in naloge in tako pokažejo svoje resnično doseženo znanje, ki 

je  primerljivo  (Pretnar,  2000).  Ob  koncu  drugega  vzgojno-izobraževalnega  obdobja  je 

nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa za vse 

učence  obvezno.  Po  drugem  triletju  se  preverja  znanje  iz  slovenskega  (madžarskega  ali 

italijanskega) jezika, matematike in tujega jezika. Šola preverjanje izvede sama, rezultati pa 

so  povratna  informacija  učencem  in  staršem.  Po  tretjem  triletju   se  znanje  preverja  v 

sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci. Predmeti, pri katerih nacionalno preverjanje poteka pa 

so  slovenski  (italijanski  ali  madžarski)  jezik,  matematika  in  tretji  predmet,  ki  ga  določi 

minister. Dosežki na nacionalnem preverjanju so poleg zaključnih ocen vpisani v zaključno 

spričevalo (ZOŠ, 2006, 64. člen in ZOsn-F, 2007, 30. člen).   

Pouk po meri posameznika, glede na njegovo znanje in sposobnosti se v devetletni osnovni 

šoli  uresničuje  s  pomočjo  diferenciacije.  Strinjam  se  s  Pretnarjevo  (2001),  ki  pravi,  da 

občasno ločevanje učencev glede na njihovo znanje in nagnjenja pomaga „razrahljati“ enotno 

šolo,  v  kateri  je  vse  usmerjeno v  povprečje,  sredino.  Ta  sredina  je  za  nekatere  učence  s  

težavami nedosegljiva, drugi pa bi zmogli več in se pri pouku dolgočasijo. Učitelj lahko z 

notranjo diferenciacijo pouk prilagodi tako, da uspešnim učencem pripravlja dodatne naloge, 

tistim,  ki  potrebujejo  pomoč  pa  nameni  več  časa  za  ponavljanje  in  utrjevanje  znanja. 

Pretnarjeva (2000) še dodaja, da so takšne oblike dela za učitelja zahtevne, sploh pri velikem 

številu učencev v razredu. 

Drugi način je fleksibilna diferenciacija. To pomeni, da se del ur materinščine, matematike in 

tujega jezika izvaja v homogenih skupinah kot nivojski pouk na treh zahtevnostnih nivojih. 

Namenjen  je  ponavljanju,  utrjevanju  oziroma  razširjanju  in  poglabljanju  učne  snovi. 

Fleksibilna  diferenciacija  ni  obvezna,  učenci  pa  so  lahko  ločeni  največ  pri  četrtini  ur 

posameznega predmeta. S to obliko diferenciacije se lahko prične ob koncu četrtega razreda. 

Učenec se za raven zahtevnosti (nivo) odloči po posvetovanju z učitelji, starši in svetovalno 

službo, možno pa je tudi prehajanje med nivoji (Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku 

v osnovni šoli, 2006, 3. in 8. člen). Pri srednji ravni učenci dosegajo srednje standarde znanja, 
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pri nižji je nekaj zahtev odvzetih, učenci pa dosegajo vsaj minimalne standarde znanja. Pri 

višji  ravni  pa je  pouk malo  bolj  zahteven,  kot  pri  srednji  ravni  (Pretnar,  2000).  Avtorica 

omenja še diferenciacijo v tretjem triletju, pri izbirnih predmetih, kjer si učenec glede na svoje 

interese izbere poljubna dva ali tri predmete (prav tam).

Novost v devetletni osnovni šoli je tudi vključevanje otrok s posebnimi potrebami. V skladu z 

odločbo strokovne komisije se lahko v program devetletne osnovne šole vključijo tisti otroci s 

posebnimi potrebami, ki bodo ob dodatni strokovni pomoči, prilagoditvi organizacije, načinov 

preverjanja  znanja  in  časovne  razporeditve  pouka,  dosegali  standarde  osnovnošolskega 

programa  (Novak,  2005).  Dodatno  strokovno  pomoč  izvajajo  strokovni  delavci  šole  ali 

zunanji  strokovni  delavci,  ki  jih  mora  zagotoviti  šola.  Zakon o osnovni  šoli  kot  otroke  s 

posebnimi potrebami navaja otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne ter 

gluhe in naglušne otroke, otroke z govornimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno 

bolne otroke in otroke z motnjami vedenja in osebnosti,  poleg teh pa še učence z učnimi 

težavami  in  posebej  nadarjene  učence.  Tem  otrokom  morajo  biti  zagotovljeni  pogoji  za 

njihovo vzgojo in izobraževanje, imajo pa pravico do individualiziranega programa vzgoje in 

izobraževanja (ZOŠ, 2006, 11. in 12. člen). Javnost je glede vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami  še  vedno dokaj  deljena.  Sama se  strinjam z  Galešo  (1995),    ki  pravi  da  nas 

inkluzija (vključevanje) opominja, da večje kot so razlike med nami, večja je možnost, da 

ustvarimo  novo  vizijo.  Avtor  še  dodaja,  da  inkluzija  pozdravlja  razlike  in  nas  uči,  kako 

tolerirati  drugačne od sebe in tudi lastno drugačnost (prav tam).   O pozitivnih posledicah 

navzočnosti otrok s posebnimi potrebami pišeta tudi Schmidt in Čagran (2005), ki menita, da 

ta koristi vsem učencem v rednem oddelku, ker blaži napeto in tekmovalno ozračje ter daje 

priložnost  za  sprejemanje  drugačnosti,  razvoj  etičnih  vrednot,  socialnih  spretnosti  in  tudi 

empatije med sošolci. To pa so tudi vrednote, zastopane v ciljih naše osnovne šole, ki med 

drugim poudarja enake možnosti za vse.

2.4. UČITELJEVE VLOGE IN NALOGE V SODOBNI JAVNI ŠOLI

Pravno-formalni okvir delovanja učitelja 

Zakonska podlaga učitelje opredeljuje kot strokovne delavce javne šole. Njihovo vzgojno-

izobraževalno  delo  mora  potekati  objektivno,  kritično  in  pluralno,  učitelji  pa  so  pri  tem 

strokovno  avtonomni.  Od  učiteljev  se  zahteva  še  ustrezna  izobrazba  in  obvladanje 
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slovenskega jezika (ZOFVI,  2007, 92. člen). Učitelji, ki poučujejo v prvi in delno drugi triadi 

(1. do 5. razred), morajo imeti univerzitetno izobrazbo smeri razredni pouk, če poučujejo tudi 

angleški  jezik  pa  je  zahtevano  tudi  izpopolnjevanje  iz  angleškega  jezika.  V obdobju  od 

šestega do devetega razreda pa pouk izvajajo predmetni učitelji, ki morajo imeti pedagoško in 

hkrati univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (ZOFVI, 2007, 94. člen in Pravilnik o smeri 

izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, 2007). Učiteljeva delovna obveznost 

vključuje pouk in druge vrste organiziranega dela z učenci, poleg tega pa še pripravo na pouk, 

in drugo delo, ki je potrebno za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli. 

Pod  „drugo  delo“  spadajo  tiste  dejavnosti,  ki  niso  neposredno  povezane  s  samim 

poučevanjem, pač pa gre za številne organizacijske in administrativne naloge,  med katere 

spada  sodelovanje  s  starši,  vodenje  razreda,  sodelovanje  v  organih  šole,  izobraževanje  in 

izpopolnjevanje, zbiranje in obdelava podatkov o vzgojno-izobraževalnem delu, mentorstvo, 

urejanje kabinetov, organizacija kulturnih, športnih in drugih aktivnosti, priprava in vodstvo 

ekskurzij, šole v naravi, tekmovanj in še mnogo drugih nalog, ki jih vsaka šola zase določi z 

letnim delovnim načrtom  (ZOFVI, 2007, 119. člen).  Učiteljeva tedenska učna obveznost naj 

ne bi presegala 22 ur, v oddelkih podaljšanega bivanja in v bolnišničnih oddelkih pa ta znaša 

največ 25 ur (prav tam, 120. člen).  

Resman  (1990) vidi  učitelja  kot  uradnika,  strokovnjaka in učitelja  kot  osebo ali  osebnost 

(vzgojitelj).  Med  vsemi  temi  vlogami  pa  nikakor  ne  smemo  pozabiti  na  vlogo  učitelja 

razrednika,  kjer  so  vse  ostale  omenjene  vloge  še  posebej  tesno  prepletene  in  izražene. 

Razrednika  in  njegove  številne  prepletajoče  vloge  in  naloge  bom  opisala  v  naslednjih 

odstavkih.

Učitelj razrednik

Učitelj, ki poučuje v prvem in delno drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1. - 5. razred) 

je  hkrati  tudi  razrednik.  V  višjih  razrednih  pa  funkcijo  razrednika  prevzame  eden  od 

predmetnih učiteljev, ki poučuje oddelek. Razrednik je oseba, ki najbolj zaznamuje delo in 

življenje svojega razreda (Pretnar, 2000). Po zakonu je razrednik tudi strokovni organ v javni 

šoli, v njegovih nalogah pa je poudarek na sodelovanju in vodenju oddelčnega učiteljskega 

zbora, analizi vzgojnih in učnih rezultatov razreda, reševanju problemov znotraj oddelka in 

sodelovanju s starši in šolsko svetovalno službo (ZOFVI, 2007, 63. člen). Razrednik je torej 

vezni člen med učenci, drugimi učitelji, ki poučujejo oddelek, svetovalno službo in starši.  
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Že v zakonu (ZOFVI, 2007) je nakazana groba razdelitev učiteljevih nalog, ki pa v večini 

primerov sovpadajo z nalogami razrednika. Prvi del njegovih zakonsko opredeljenih nalog je 

neposredno povezan s poučevanjem in spada v učiteljevo oz. razrednikovo najbolj prvobitno, 

„pedagoško vlogo“ (Malić, 1988, str. 30), ki jo Kalinova bolj smiselno razširi in poimenuje 

„vzgojno-pedagoška vloga“. Ta vloga je povezana z življenjem in delom oddelka in vsakega 

posameznika v njem (Kalin, 2001, str. 15). Malićevo organizacijsko in administrativno vlogo 

pa Kalinova (2001) smiselno združi v „administrativno-izvajalsko“ vlogo. To ime zelo lepo 

zaobjame  skupek  nalog,  povezanih  s  to  vlogo.  Gre  za  delo  v  zvezi  z  dokumentacijo, 

organizacijo sestankov, sodelovanjem s starši in ostalimi nalogami učitelja oz. razrednika, ki 

niso  neposredno  povezane  z  vzgojno-izobraževalnim delom v razredu  (Kalin,  2001,  prav 

tam). Poleg te osnovne razdelitve se razrednik pojavlja še v neštetih drugih vlogah, ki jih 

prevzema tekom svojega dela. Pojavlja se kot mentor, koordinator, svetovalec, pomočnik in 

usmerjevalec, kar pa od njega zahteva številna specifična „pedagoška, didaktična, metodična, 

psihološka in druga znanja“ (Kunstelj v Žagar, 2001, str. 118). 

Vloga razrednika in z njo povezane naloge se skozi čas spreminjajo. Od učiteljev se zahtevajo 

drugačne  spretnosti,  kot  nekoč.  Učitelj  v  prenovljeni  devetletni  osnovni  šoli  ni  le 

posredovalec znanja, pač pa je strokovnjak, ki učence vodi, spodbuja in usmerja na poti do 

znanja, ki učencem omogoča uspešno življenje in delo v sodobni družbi (Novak, 2005). Te 

ideje lahko smiselno povežemo z zahtevami v Beli knjigi (1995). V njej je zapisano, da naj bi 

učitelj  obvladal  številna  nova  vsebinska  področja  in  v  skladu  s  cilji  pri  tem  upošteval 

predznanje, potrebe in interese učencev, ki jih navaja na samostojno učenje, kritično izbiranje 

in vrednostno presojanje informacij. Učenci bodo le tako pridobljena znanja lahko uporabili 

pri reševanju problemov v  novih okoliščinah (prav tam).

Učitelj in informacijsko-komunikacijska tehnologija

Učitelje je potrebno tudi ustrezno usposobiti za uporabo nove informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (v nadaljevanju IKT). Računalniki, video in ostali mediji so „tekmeci“ učiteljev v 

prihodnosti izobraževanja (Bela knjiga, 1995). Sama se strinjam s Prevodnikovo (2008) in 

IKT ne vidim kot tekmeca, pač pa kot pomočnika učitelju pri posredovanju znanja in kot velik 

motivacijski dejavnik za učence. O uporabi IKT v šolah je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, 

Ministrstvo  za  šolstvo  pa  s  številnimi  izobraževanji  pedagoške  delavce  vzpodbuja  k 

dejavnejšemu vključevanju IKT v pouk. Pokazalo pa se je, da učitelji tehnologije pri pouku ne 
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uporabljajo  redno,  razlog  pa  velja  iskati  predvsem  v  slabi  opremljenosti  šol  s  tovrstno 

tehnologijo, ključna ovira pa je nezainteresiranost in nemotiviranost zlasti starejših učiteljev 

(Prevodnik, 2008).

Poleg uporabe IKT so med „novimi vlogami“  učitelja,  o katerih piše Razdevšek-Pučkova 

(2004), poudarjene še usposobljenost učitelja za delo z različnimi učenci (posebne potrebe, 

multikulturnost),  preusmeritev  od  poučevanja  k  učenju,  nujno  je  sodelovanje  z  drugimi 

učitelji, strokovnimi delavci in starši, učitelj pa mora biti tudi zmožen refleksije in evalvacije 

lastnega dela. Avtorica še dodaja, da učitelj, ki sprejema vse nove vloge, mora biti motiviran 

za stalni profesionalni razvoj in vseživljenjsko učenje (Razdevšek-Pučko, 2004).

Kakšen je torej  dober učitelj? Novakova (2005) poudarja, da mora biti učitelj v prvi vrsti 

pedagoško kompetenten. Obvladati mora snov oziroma vsebine, ki jih podaja, postopke in 

metode,  s  katerimi  podaja snov,  biti  pa mora tudi  socialno spreten.  To ugotovitev lahko 

povežemo z Glasserjem (1998), ki pa kot dobrega učitelja vidi predvsem strokovnjaka, ki 

svoje delo ne le opravi, pač pa ga opravi dobro, ne da bi ga drugi usmerjali. Seveda to nikakor 

ne pomeni, da ni odprt za sugestije. Zgoraj opisano socialno spretnost učitelja avtor pripisuje 

učitelju, ki mu učenci zaupajo in ga poznajo, sposoben pa je v razredu vzpostaviti spodbudno 

okolje,  učence  pa  navajati  k  evalvaciji  in  izboljšanju  lastnega  dela  (prav  tam).  Kalinova 

(2001) se strinja, da mora učitelj dobro poznati zakonitosti učenja in druge pedagoške teorije, 

obenem pa mora biti občutljiv za delo z ljudmi oziroma otroki in je hkrati odprt za nove ideje.  

O osebnostnih lastnostih učitelja govori tudi Gordon (1989), ki pravi, da naj bi bil učitelj v  

razredu samo človek, do česar ima vso pravico. Poudarja pa dober odnos med učiteljem in 

učencem, ki zajema odprtost, razvijanje kreativnosti in individualnosti in vzajemen občutek 

otrok in učiteljev, da so drug drugemu potrebni in cenjeni (Gordon, 1989). Enako je že leta 

1968  menil  Gogala,  ki  pravi,  da  je  zelo  pomembno,  da  učenec  začuti,  da  je  tudi  on 

spoštovanja vreden človek, učitelj ga mora spoštovati kot osebnost, takega kot je. (Resman, 

2000).   Strinjam se  z  Devjakovo  (2002),  ki  o  osebnosti  učitelja  govori  kot  o  ključnem 

dejavniku za uspeh ali neuspeh. Do kakovostnega poučevanja lahko pridemo takrat, „ko se 

učitelj zave, kaj dela, kako dela in je odgovoren za to, kako dela“  (prav tam, str. 259). Če 

povzamem cel skupek lastnosti, ki so jih učenci pripisali dobremu učitelju, je to dober, celo 

velikodušen človek s smislom za humor, ki zna poslušati in se pogovarjati, je vreden zaupanja 
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in pri posamezniku poudarja pozitivne lastnosti. Obenem zna snov razložiti tako, da jo učenci 

razumejo,  spremlja  njihov  napredek  pri  njenem usvajanju  in  hkrati  učencem pomaga,  da 

predmet vzljubijo (McBeth v Devjak, 2005).

Sodelovanje s starši

Ena od pomembnejših nalog učitelja, še bolj pa razrednika, je zagotovo sodelovanje s starši. 

Aktivno sodelovanje staršev s šolo ima pozitivne učinke tako na otroke kot tudi na starše in 

učitelje (Pušnik, 2002). V času visokih pričakovanj, ekonomskih pritiskov in velike časovne 

omejenosti, je kakovostno partnerstvo med starši in šolo izjemnega pomena za zadovoljevanje 

potreb učencev (Graham-Clay, 2005). Ti namreč za svoje napredovanje in osebnostno rast 

potrebujejo predvsem pozitivno učno okolje in pozitivna izobraževalna pričakovanja staršev. 

To pa lahko zagotovijo le starši, ki se vključujejo v edukacijo svojih otrok. Otroci takšnih 

staršev redno pišejo domače naloge, pogosteje se vključujejo v ponujene interesne dejavnosti, 

prevzemajo  odgovornost  in  imajo  manj  problemov  ter  jasnejšo  samopodobo,  kot  otroci, 

katerih starši se redkeje ali sploh ne povezujejo s šolo. Starši pa se na ta način seznanijo z 

delom učitelja, šole ter o delu in napredovanju otroka. Hkrati pa tovrstno sodelovanje pomaga 

tudi  pri  zbliževanju otrok in staršev,  kar  se kaže v večji  vključenosti  staršev pri  otrokovi 

domači pripravi na pouk, kar pa vodi v boljši učni uspeh in osebnostni razvoj (Kalin, 2009).

Pravno podlago za sodelovanje med šolo in starši pri nas najdemo že v temeljnih določbah 

ZOŠ,  ki  staršem nalaga  odgovornost  za  dokončanje  osnovnošolske  obveznosti  njihovega 

otroka (ZOŠ, 2006, 4. člen), v Beli knjigi (1995) pa je med osnovnimi načeli pravica staršev, 

da imajo večji vpogled v življenje in delo šol z možnostjo soodločanja. Šole obseg in oblike 

sodelovanja  s  starši  predvidijo  v letnem delovnem načrtu  (ZOŠ, 2006,  31.  člen),  prav iz 

letnega delovnega načrta pa izhaja tudi vzgojni načrt  šole,  v katerem so zastopane oblike 

vzajemnega  sodelovanja  s  starši  in  njihova  vključenost  v  njegovo  uresničevanje  (ZOsnF, 

2007, člen 60d). Starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ocene in izdelke, kar jim je z 

zakonom dovoljeno na govorilnih urah, roditeljskih sestankih pri drugih oblikah sodelovanja 

šole  s  starši  (Pravilnik  o  preverjanju  in  ocenjevanju  znanja  ter  napredovanju  učencev  v 

devetletni OŠ, 2005, 8. člen). Starši so lahko tudi člani različnih strokovnih organov šole. 

Sodelujejo v svetu staršev, kjer zastopajo interese drugih staršev oziroma učencev ali pa so 

celo  člani  sveta  šole,  kjer  imajo  možnost  soodločanja  pri  ključnih  vprašanjih  v  zvezi  z 

življenjem in delom šole (ravnatelj, letni načrt, pritožbe …) (Intihar, 2002). 
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Zgoraj  omenjene  govorilne  ure  in  roditeljski  sestanek,  poleg  tega  pa  še  pisna  obvestila 

staršem, in njihovo sodelovanje v šolskih organih, spadajo med formalne oblike sodelovanja s 

starši. Na roditeljskem sestanku učitelj (razrednik) in starši rešujejo tiste vsebine, ki so skupne 

vsem staršem v oddelku, izmenjavi in pridobivanju znanja o potrebah in razvojnem stanju 

učencev (Pušnik, 2002). Starši dobijo informacije o dejavnostih otrok v šoli (športni, dnevi, 

šola v naravi …), roditeljski sestanek pa je tudi možnost za vljudno izražanje pripomb in 

morebitnih nevšečnosti (Pretnar, 2000). Intiharjeva (2002) poudarja, da so klasični roditeljski 

sestanki, kjer je govoril  predvsem razrednik, preživeti.  Starši in učitelji  bi  tovrstno obliko 

sodelovanja  morali  doživljati  kot  dragoceno  skupno  učno  izkušnjo,  ki  temelji  na  dobrih 

osebnih odnosih, spoštovanju in spodbudnemu razvoju vseh vpletenih (prav tam). 

Še  ena  zelo  razširjena  oblika  sodelovanja  so  govorilne  ure.  Na  individualnem razgovoru 

učitelj  starše  seznani  o  napredku  njihovega  otroka,  njegovem  učno-vzgojnem  uspehu  in 

posebnostih.(Intihar,  2002).  Na uspešnost  govorilnih ur  lahko vpliva več dejavnikov,  med 

katerimi je potrebno posebej omeniti razrednika, ki naj bo dobro pripravljen (zbere podatke o 

učencu), empatičen do staršev, ki naj jih sprejme takšne, kot so, poskuša ustvariti popolno 

zaupanje  in  skrbi,  da  individualni  razgovor  res  ostane  zaupen.  Avtorica  še  dodaja,  da  je 

bistvenega pomena,  da učitelj  ne hiti,  ker  tako marsikaj  ostane  neizrečenega,  razgovor je 

površinski, starši pa nezadovoljni (prav tam).

Razrednik starše včasih obvesti  tudi  s  pisnimi sporočili.  Ponavadi  vsebujejo razna vabila, 

obvestila in pisma staršem (Intihar, 2002). Ta oblika komuniciranja je ponavadi obravnavana 

negativno, saj na tak način učitelji mnogokrat sporočajo staršem razne prekrške učenca. Ni pa 

redkost, da učenec sporočila staršem ne pokaže ali celo ponaredi podpis (Grgurevič v Žagar, 

2001). Sodobna komunikacijska sredstva omogočajo, da učitelji tovrstna sporočila staršem 

pošiljajo bodisi po mobilnih telefonih ali elektronski pošti. Te oblike stikov so pomembne, saj  

omogočajo  hitrejše  in  pogostejše  informiranje,  nikakor  pa  ne  smejo  nadomestiti 

neposrednega, osebnega stika med učiteljem in starši (Kalin, 2009).        

Še eno možnost,  ki jo imajo starši,  predstavlja sodelovanje v različnih strokovnih organih 

šole. Prvi je svet staršev, ki ga sestavlja po en starš iz vsakega oddelka, skliče pa ga ravnatelj.  

(Pretnar,  2000).  Starši  tam  zastopajo  interese  drugih  staršev,  predlagajo  nadstandardne 

programe, podajajo mnenja o programu razvoja šole in o njenem letnem delovnem načrtu, 

obravnavajo ravnateljevo poročilo o izobraževalnih in vzgojnih zadevah ter pritožbe staršev v 

zvezi s tem in volijo tudi tri predstavnike v svet šole (prav tam). Svet šole je najvišji organ 
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javne osnovne šole, ki ga sestavljajo po trije predstavniki ustanovitelja, staršev in zaposlenih 

(ZOFVI, 2007, 46 člen). Njegovi člani imajo možnost odločanja o ključnih stvareh, kot so 

„imenovanje in razrešitev ravnatelja, sprejmejo program šole, letni delovni načrt in poročilo o 

njegovem uresničevanju, odločajo o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnavajo 

poročilo  o  izobraževalnih  in  vzgojnih  problemih,  odločajo  o  različnih  pritožbah  in 

obravnavajo še številne druge zadeve (prav tam, 48. člen).     

Formalne  oblike  sodelovanja  predstavljajo  „pravno“  možnost  staršev,  da  pridejo  do 

informacij,  ne omogočajo pa vzpostavljanja bližine in zaupanja med šolo in domom. Prav 

zaradi tega so tudi mnogo manj učinkovite. Bolj učinkovite so neformalne oblike sodelovanja, 

ki izhajajo iz potreb in interesov učiteljev in staršev, in jih zato tudi združujejo (Kalin, 2009). 

Vidmar (2001) dodaja, da so manj formalne oblike edini način za razvoj zaupanja med šolo in 

starši, saj so ti šele v tovrstnih situacijah pripravljeni resnično odkrito pogovarjati o svojem 

otroku, pričakovanjih in skrbi za prihodnost. 

Neformalne  oblike  sodelovanja  se  razvijajo  zaradi  vse  večje  odprtosti  šole  staršem. 

Načrtovane so bolj sproščeno in staršem omogočijo neposredno izkušnjo vzdušja v razredu in 

šoli. Starši si s tem počasi pridobivajo zaupanje v šolo, sistem in v učitelje. Med neformalnimi 

oblikami sodelovanja se najpogosteje pojavljajo dnevi odprtih vrat,  vključevanje staršev v 

projekte, razne zbiralne akcije in pouk, prisotnost staršev na dnevih dejavnosti, razstavah in 

šolskih prireditvah in tudi vodenje interesnih dejavnosti s strani staršev (Intihar, 2002). 

Ključno pri razvijanju partnerskega odnosa med šolo in starši je, da so učitelji  in starši v 

medosebni komunikaciji spoštljivi,  pristni  in empatični. To pa pomeni tudi,  da si zaupajo, 

priznavajo  napake  in  upoštevajo  mnenja  drug  drugega.  Drugo  pomembno  izhodišče 

partnerskega  odnosa  je  učiteljeva  pozitivna  naravnanost  glede  napredka  učenca.  Starši 

potrebujejo odkrit pogovor z učiteljem, ki je optimističen in hkrati realističen glede razvoja 

njihovega  otroka  (Kalin,  2009).  O  partnerskem  odnosu  piše  tudi  Intiharjeva  (2002),  ki 

poudarja, da  si morajo učitelji in starši enakopravno deliti informacije v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom,  pomembno pa je tudi, da imajo oboji aktivno vlogo pri vzpodbujanju 

razvoja otroka in da so v zvezi s tem pripravljeni sprejeti določene pravice, dolžnosti in tudi 

odgovornosti. Vidmar (2001) dodaja, da mora med šolo in starši vladati partnerski odnos, ki ni 

statičen, pač pa se spreminja v skladu z interesi obeh strani.

17



Lucija Jekovec; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Iz  zgoraj  napisanega  pa  lahko  sklepam,  da  je  dober  učitelj  spreten  strokovnjak,  vešč 

komuniciranja  tako z učenci, kot s starši. Vse pridobljeno znanje pa mu prav nič ne koristi, če 

ga ne zna s pozitivno naravnanostjo do vsakega posameznika uporabiti na učencem prijazen 

način.
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3. POUK GLASBENE VZGOJE V JAVNI ŠOLI

Glasba je vedno bila in vedno bo človekova kulturna potreba. Še več, nekateri jo pojmujejo 

kot „široko odprto zakladnico obče človeške kulture“ (Oblak, B., 2004, str. 5).  Marsikateri 

otrok  to  zakladnico  odkrije  šele  v  osnovni  šoli,  kjer  se  zanj  začne  sistematična  glasbena 

vzgoja. Zato je ta izjemnega pomena, saj učencem odpira svet višjih kulturnih potreb, s tem, 

da jim ponuja izkušnje selektivnega in aktivnega poslušanja glasbe, sodelovanja v pevskih 

zborih  in  drugih  glasbenih  aktivnostih,  hkrati  pa  je  lahko  odskočna  deska  za  nadaljnje 

izobraževanje ali  poklic v povezavi z glasbo (prav tam).  Učitelji  smo tisti,  ki  se moramo 

prizadevati, da so učenci seznanjeni z vsemi oblikami umetnosti in z njeno pomočjo postanejo 

občutljivi  za  lepoto  sveta,  si  bogatijo  znanje in  širijo  izkušnje.  Vse to  namreč vzpodbuja 

njihovo ustvarjalnost. Poleg tega je s številnimi raziskavami dokazano, da glasba pomembno 

vpliva na telesni in psihični razvoj učencev. Zato bi morala biti v času osnovnega šolanja 

vsem učencem zagotovljena kakovostna glasbena vzgoja (Mori, 2003).

V predmetniku je relativno malo prostora za glasbo. V prvem triletju glasbena vzgoja poteka 2 

uri tedensko, v 4. in 5. razredu se njena zastopanost zmanjša na 1,5 ure, v zadnjih štirih letih 

šolanja pa celo na 1 uro tedensko (Predmetnik osnovne šole). Kot obrazložitev ali opravičilo 

takšnega stanja velja omeniti,  da imajo učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

priložnost za glasbeno udejstvovanje v glasbeno obarvanih izbirnih predmetih: ansambelska 

igra, glasbena dela, glasbeni projekt, ljudski plesi, vzgoja za medije (Pretnar, 2000).  

Glasbeno vzgojo v prvem triletju poučuje učitelj razrednega pouka. Enako velja za četrti in 

peti razred, s tem da lahko v teh dveh in vseh naslednjih razredih glasbeno vzgojo poučujejo 

tudi  diplomanti  programa „Glasbena pedagogika“ (Pravilnik o smeri  izobrazbe strokovnih 

delavcev v devetletni osnovni šoli, 2007).

3.1. CELOSTNA GLASBENA VZGOJA

Celosten vzgojno-izobraževalni  pristop na  ravni  učnih  ciljev,  vsebin  in  metod poučevanja 

omogoča  učencem  celovite  učne  izkušnje  in  tudi  napredovanje  (Sicherl-Kafol,  2001). 

Osnovna šola  za učence predstavlja prvi stik  s  postopki  učenja.  Prav od prve izkušnje je 

odvisno ali bo ta stik prerasel v željo po življenjskem učenju ali pa v strah pred usvajanjem 

novih znanj. Avtorica zato poudarja, da bi morale vse učne izkušnje izhajati prek vzgoje „srca, 

uma in telesa“ (prav tam, str. 17). Z umom ima v mislih predvsem kognitivno komponento 
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učnih ciljev, ki so ji šole v preteklosti namenile največ pozornosti, ob tem pa pozabile na srce 

– afektivno-socialne cilje, in telo – psihomotorične cilje, ki morajo imeti enakovredno vlogo 

(prav tam). Poseben pomen imajo pri tem estetski predmeti, med katerimi je tudi glasbena 

vzgoja. O estetski vrednosti glasbe govori tudi Peskova (1997), ki glasbo vidi kot umetnost, ki 

prek zvokov in ritmov izraža ideje in čustva. Žal pa je glasbena vzgoja marsikdaj izgubila 

svoj  pomen  in  je  služila  le  kot  okrasek,  dopolnilo  ali  ilustracijo  določenim  tematskim 

sklopom.  Odnos  do  glasbe  se  je  v  zadnjih  letih  močno  spremenil.  Z  raznovrstno  glasbo 

zasičen  svet  je  povzročil,  da veselje  do petja,  igranja in  ustvarjanja  ni  več samoumevno. 

Nujno potrebno se je torej zavedati,  da glasba pomeni življenjsko silo, ki omogoča razvoj 

novih sposobnosti (Ajtnik v Denac, 2002). Prav to je ideja celostne glasbene vzgoje, ki v luči 

srca,  uma in  telesa  podpira  otrokov čustveni,  socialni,  duhovni,  telesni  in  estetski  razvoj 

(Sicherl-Kafol,  2001).  Bistveni  cilj  osnovnošolske  glasbene  vzgoje  je,  da  „učencem 

omogočimo doživljanje glasbe,  zbujamo veselje, sproščenost in hkrati  vplivamo na razvoj 

glasbenih  sposobnosti,  spretnosti  in  znanj“  (Denac,  2002,  str.  11).  To  jim omogočimo  s 

prepletajočimi  glasbenimi  dejavnostmi  izvajanja,  ustvarjanja  in  poslušanja.  Skozi 

medpredmetno povezovanje pa kompleksne glasbene cilje metode  in vsebine povežemo še z 

drugimi področji in tako pridemo do bolj uporabnega, življenjskega znanja, ki bo vplivalo na 

otrokov razvoj na vseh področjih (Mori, 2003 in Sicherl-Kafol 2001).       

3.2. POUK GLASBENE VZGOJE OD 1. DO 5. RAZREDA

Dejavnosti pri glasbeni vzgoji 

Učno okolje, v katerem poteka glasbeno učenje, z „interakcijo glasbenih dejavnosti spodbuja 

aktivno  pridobivanje  glasbenih  izkušenj“  (Sicherl-Kafol,  2001,  str.  92).  Omenjene 

prepletajoče  glasbene  dejavnosti  so  izvajanje,  poslušanje  in  ustvarjanje.  Ob  njih  učenci 

razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja (prav tam). 
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Poslušanje

Glavni cilj  dejavnosti poslušanja je „prebujanje zvočne zaznave z namenom odkrivanja in 

vrednotenja  glasbenih  izraznih  in  oblikovnih  elementov“  (Sicherl-Kafol,  2001,  str.  93). 

Učenec s poslušanjem odkriva svet tonov in poglablja željo po nadaljnjem poslušanju, ob 

njem razvija  čustveno občutljivost,  razvija  sposobnost  pozornega poslušanja  in  gradi  svoj 

glasbeni okus (Denac, 2002). 

Reichenberg (2005) govori o več vrstah poslušanja. „Ravnodušno ali nedejavno poslušanje“ 

se  dogaja  vsakodnevno,  ko  nam  zvoki  okrog  nas  predstavljajo  zgolj  zvočno  kuliso. 

„Neizkušeno ali naivno“ poslušamo takrat, ko sicer zvok slišimo, a ga ne znamo opredeliti. 

Pri „analitičnem poslušanju“ se ukvarjamo s pojmi, ki jih zvok vsebuje (Reichenberg, 2005, 

str. 12). Sicherl-Kafolova (1997) to vrsto poslušanja razčleni na prepoznavanje izvajalskih in 

izraznih sredstev ter ritmično, melodično in oblikovno analizo. „Razločujoče ali selektivno“ 

poslušanje  vključuje  ločevanje  zvokov  med  sabo,  pri  „povezujočem  ali  sintetičnem 

poslušanju“ pa zvoke povezujemo z našimi izkušnjami. Če so te dobre, prijetne, smo se zvoku 

pripravljeni prepustiti,  v nasprotnem primeru pa naša občutja ob njem niso prijetna. Avtor 

omenja še „fragmentarno ali delno poslušanje,“ pri katerem pride do prekinitve  zvočnega 

toka, tako da zaznamo le dele neke celote, ki jih ne moremo sestaviti v logično zvočno sliko 

(Reichenberger, 2005, str. 13). 

Sicherl-Kafolova  (2001)  kot  temeljni  metodi  poslušanja  navaja  analitično  in  doživljajsko 

poslušanje. Prvega smo že omenili, medtem ko slednje izhaja iz celostnega doživljanja glasbe 

in pri učencih izzove čustvene reakcije (Denac, 2002). 

Otrok svoja glasbena doživetja in predstave želi tudi izraziti. To lahko stori likovno, besedno 

ali gibalno (prav tam). To pa se že povezuje z drugo dejavnostjo glasbene vzgoje, glasbenim 

ustvarjanjem, ponuja pa tudi številne možnosti za medpredmetno povezovanje. Ustvarjalno 

komunikacijo z glasbenim delom pa lahko vzpodbujamo samo z ustrezno izbranimi zvočnimi 

primeri iz različnih obdobij in okolij, ki imajo umetniško vrednost in so primerni razvojni 

stopnji učencev (Sicherl-Kafol, 2001). Denacova (2002) pa pri izbiri glasbenih del vključuje 

tudi interes učencev. Tu naletimo na problem cenene glasbe, ki jo je v današnjem svetu na 

vsakem koraku veliko. Zato je „ear cleaning (čiščenje ušes)“ še toliko bolj pomemben cilj 

glasbene vzgoje (Sicherl-Kafol, 2001). Le če bo učenec deležen veliko kakovostne glasbe, mu 

bo  ta  dala  osnovo  za  njegovo  glasbeno  rast  (Pesek,  1997).  Pravilno  izbrana  glasba  bo 
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pritegnila pozornost učencev (Shehan Campbell in Scott-Kassner, 1995). Glasba ne sme biti 

ne pretežka ali prelahka za razumevanje, saj bo v nasprotnem primeru učencem predstavljala 

vse  prej  kot  prijetno  doživetje.  Pomembno  je,  da  je  vabljiva.  Avtorici  dodajata,  da  je 

bistvenega pomena učiteljeva navdušenost do glasbe same. Iz tega sklepata, da dober učitelj s 

svojim zgledom lahko učencem „proda“ katerokoli glasbo, tudi tisto, ki jim morda na prvi 

pogled ne bi bila všeč (prav tam). 

Glasbeno izvajanje  

Dejavnost izvajanja vključuje petje in igranje na inštrumente. Glavni cilj teh dejavnosti je 

„doživljanje in estetska izvedba glasbenih vsebin.“ (Sicherl-Kafol, 2001, str. 92) Učitelj vsako 

leto izbere program pesmi in besedil, pri tem pa mora upoštevati različne izvedbene možnosti 

(enoglasne  pesmi,  kombinirane  s  spremljavami,  povezava  z  gibanjem).  Temeljna  metoda 

izvajanja je imitacija v kombinaciji s slikovnim in glasbenim zapisom (Oblak, 2004).      

Petje je najbolj elementarna glasbena dejavnost, kjer razvijamo ritmični in melodični posluh, 

končni cilj pa je estetsko oblikovanje pesmi (Sicherl-Kafol, 2001). Metoda imitacije pa pri 

petju marsikateremu učitelju povzroča preglavice. Način petja učitelja namreč močno vpliva 

na učence. Zato je izjemno pomembno, da učitelj poje dobro, izrazno, z jasno izgovorjavo in 

dobrim tonom, intonančno in ritmično natančno, ob tem pa pazi tudi na pravilno dihanje in 

držo telesa (Pesek, 1997). Enakega mnenja je tudi Denacova (2002), ki poudarja učiteljevo 

estetsko in doživeto interpretacijo pesmi. Avtorica dodaja, da v nasprotnem primeru pride do 

mehaničnega ponavljanja pesmi, ki vodi v nezainteresiranost učencev (prav tam). Pri petju 

učenci postopoma pridobivajo sposobnost kritičnega vrednotenja petja,  večinoma pa slabo 

prenašajo neuspeh. Učitelj naj bo zato pri popravljanju napak previden, ob napredku pa je 

prav, da učenca pohvali (Pesek, 1997). 

Inštrumentalna igra vključuje izvajanje na lastna in otroška glasbila, ki so lahko improvizirana 

ali  pa  so  del  Orffovega instrumentarija  (Sicherl-Kafol,  2001).  Z  igranjem na  instrumente 

učencem omogočimo razvijanje  melodičnega in  ritmičnega posluha,  razvoj  fine motorike, 

usvajanje pravilne izvajalske tehnike, eksperimentiranje z zvokom, izvajanje instrumentalnih 

vsebin  z  upoštevanjem  njenih  agogičnih  in  dinamičnih  posebnosti,  izvajanje  spremljav, 

ustvarjanje melodičnih in ritmičnih motivov, dajemo jim možnost skupinskega muziciranja in 

še mnogo drugega (Denac,  2002),  vse to  z namenom doživljanja  in  zavedanja elementov 

22



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

glasbenega oblikovanja (Sicherl-Kafol, 2001). Učence moramo vzpodbuditi,  da prisluhnejo 

instrumentu, se ga dotikajo, z njim eksperimentirajo in  improvizirajo pri ustvarjanju zvokov, 

saj to vzpodbuja njihovo glasbeno ustvarjalnost (Pesek, 1997).

Glasbena ustvarjalnost 

Peskova (1997) ustvarjalnost označi kot proces uporabe pridobljenih spretnosti in znanj na 

nov način.  Kolikor več glasbenega znanja in spretnosti  bo učenec pridobil,  toliko bolj  bo 

opremljen  za  ustvarjalno  mišljenje  in  dejavnost  (Pesek,  1997).  Učitelj  je  tisti,  ki  mora 

ustvarjalnost  učenca  ves  čas  vzpodbujati  (Oblak,  2004).  To  pa  pomeni,  da  učenci  vsako 

izvedeno  (peto  ali  igrano)  vsebino  doživljajsko  in  estetsko  poustvarijo,  ustvarjajo  svoje 

glasbene  produkte  in  ustvarjajo  ob  glasbi.  Sicherl-Kafolova  (2001)  vidi  ustvarjanje  kot 

spontano in vodeno dejavnost, ki je nepogrešljiv del vseh glasbenih dejavnosti. Ustvarjanje pa 

lahko  razdelimo  na  dva  dela.  Ustvarjanje  v  glasbi  vključuje  izmišljanje  in  oblikovanje 

glasbenih  vsebin,  medtem  ko  ustvarjanje  ob  glasbi  vključuje  gibalno-plesne,  likovne  in 

besedne dejavnosti, preko katerih učenec ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave 

(Denac, 2002). Učenec naj bi imel priložnost za ustvarjalno delo pri vsaki učni enoti (Pesek, 

1997).  

Pri ustvarjalnih dejavnostih in ustvarjanju učenci čutijo zadovoljstvo, postopoma pa razvijajo 

tudi kritičnost do lastnih stvaritev. Pomembno je, da učitelj domislice učencev z navdušenjem 

sprejema, saj imata spodbudno okolje in učiteljev zgled velik vpliv na učenčevo ustvarjalnost 

(Denac, 2002). Kvalitetno učno okolje bo namreč s pozitivnimi odzivi učenčevo ustvarjalnost 

ohranjalo in razvijalo (Sicherl-Kafol, 2001). Tudi Peskova zaključuje, da ustvarjalnost lahko 

poteka le v spodbudnem, neformalnem, svobodnem ozračju, kjer učencem omogočimo čim 

več  glasbenih  izkušenj.  Le  tako bodo ti  lahko razmišljali  in  delovali  ustvarjalno  na  vseh 

področjih glasbenega in življenja nasploh (prav tam).    

Glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja 

Ob glasbenih dejavnostih  izvajanja,  ustvarjanja in  poslušanja,  si  učenci razvijajo glasbene 

sposobnosti in spretnosti in si z njimi razvijajo glasbeno mišljenje (Sicherl-Kafol, 2001). V 

prvem triletju zorijo elementarne glasbene sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, 

na podlagi katerega se v drugem triletju začne razvijati harmonski posluh. Spretnosti pa se 

nanašajo na petje, govor in igranje na glasbila in s tem v povezavi še gibalno izražanje ob 

glasbi.  Tudi te se v drugem triletju nadgrajujejo (Oblak, 2004). Ob ozaveščanju glasbenih 
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izkušenj  pa  učenci  pridobivajo  tudi  glasbeno  znanje,  ki  vključuje  glasbene  pojme  in 

orientacijo v likovnih (1.  triletje)  in glasbenih zapisih (2.  triletje)  (Sicherl-Kafol,  2001 in 

Oblak,  2004).  Učenec  si  s  poslušanjem,  gibanjem,  petjem,  instrumentalno  igro  in 

ustvarjalnostjo postopoma oblikuje glasbene pojme in predstave o njenih elementih (dinamiki, 

tempu, ritmu, višini …). Ko se teh elementov zaveda, pa postanejo njegovi pojmi bolj jasni, 

razumevanje glasbe pa večje  (Pesek,  1997).  Sicherl-Kafolova (2001, str.  95)  ta  proces  na 

kratko označi kot premikanje od „zvočne zaznave“ do „zvočne predstave.“ 

Uresničevanje specifičnih glasbenih ciljev in s tem razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in 

znanj je potrebno prilagoditi razvojnim zakonitostim učencev. V zgodnjem obdobju osnovne 

šole so za to posebej primerna in efektivna metoda glasbenodidaktične igre (Sicherl-Kafol, 

2001). To so posebne didaktične igre z otrokom privlačno vsebino in pravili. Uporabljamo jih 

za  razvijanje  duševnih  funkcij,  aktivnosti  in  sposobnosti,  ki  so  potrebne  za  dojemanje, 

doživljanje, poustvarjanje in ustvarjanje glasbe (Voglar, 1987). Sicherl-Kafolova (2001) jih 

razdeli na igre, s katerimi razvijamo glasbene sposobnosti, igre, s katerimi spodbujamo razvoj 

glasbenih  spretnosti  in  tiste,  s  katerimi  vplivamo  na  glasbeno  znanje  učenca.  Voglarjeva 

(1987)  pa  igre  razdeli  glede  na  glasbene  vsebine.  Tako  navaja  igre,  s  katerimi  otrokom 

približamo zvok z njegovimi lastnostmi (barva, jakost, trajanje, višina), smer zvokov, hitrost, 

čut za ritem, posluh, glasovne in pevske zmožnosti, skupinsko muziciranje in posluh za obliko 

in večglasje. Avtorica še poudarja, da naj pri igrah ne bo v ospredju dosežek, pač pa veselje ob 

njeni glasbeni in domišljijski vsebini, kar bo vodilo v prijetna doživetja, ki se jih bodo učenci 

veselili  in  jih  radi  ponavljali,  ob  tem  pa  bodo  nevede  razvijali  tudi  različne  glasbene 

zmožnosti (prav tam).       

Cilji glasbene vzgoje 

Glasbeni cilji nam povedo, kako naj bi se učenci spremenili pod vplivom glasbene vzgoje in 

kakšni naj bi bili procesi ter dosežki glasbenega učenja. (Sicherl-Kafol, 2001) Če na kratko 

povzamem splošne cilje predmeta Glasbena vzgoja, ki jih predpisuje učni načrt, lahko vidim, 

da je njihovo bistvo v vzbujanju pozitivnih stališč in izkušenj v povezavi z glasbo, aktivnem 

poslušanju  glasbe,  petju,  igranju  in  poustvarjanju  vsebin,  izražanju  ob  glasbi  skozi 

najrazličnejše dejavnosti,  poznavanju glasbenih zapisov in razumevanju glasbe, ustvarjanju 

lastne glasbe, poznavanju glasbene literature in vzpodbujanju njenega selektivnega, kritičnega 

vrednotenja in nenazadnje tudi znanju uporabe glasbene tehnologije ter informiranju v zvezi z 
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glasbenim šolstvom in poklici (Oblak, 2004). Osnovni cilj glasbenega učnega načrta naj bi bil 

razvoj  učenčevih  glasbenih  sposobnosti  in  muzikalnosti  skozi  izvajanje,  poslušanje  in 

kreativnost. Vse to pa z namenom izboljšanja kvalitete človekovega življenja (Pesek, 1997).  

V učnem načrtu so za  vsak  razred posebej  zapisani  konkretnejši,  operativni  učni  cilji.  Ti 

zajemajo tako kognitivno,  psihomotorično kot  tudi  afektivno področje  učenčeve osebnosti 

(Denac,  2002). Sicherl-Kafolova (2001, str.  114) logično sklepa,  da je „doživljanje glasbe 

(afektivno področje)  osnova in  spodbuda za  načine  glasbenega  izvajanja  (psihomotorično 

področje) in oblikovanje zvočnih predstav (kognitivno področje).“ 

Afektivni  razvoj  človeka poteka  od sprejemanja  glasbe,  preko odzivanja nanjo,  usvajanja 

vrednot, organiziranja vrednot vse do razvoja celovitega značaja. Pretežno afektivni cilji so 

tako  vezani  na  sprejemanje  in  sodelovanje  v  glasbenih  dejavnostih  s  poudarkom  na 

spodbujanju  veselja  in  interesa  do  njih,  sproščenosti  ob  uporabi  glasbenih  pripomočkov, 

obenem pa užitek ob doživljanju glasbe, ki vodi v odprtost in strpnost do različnih glasbenih 

vsebin (Denac, 2002). Peskova (1997) meni, da je glavni proces, ki poteka na afektivnem 

področju, internalizacija, ponotranjenje vrednot in posledično ravnanje v skladu z njimi. To se 

zgodi zaradi notranjega prepričanja, da je naše ravnanje pravilno. Sicherl-Kafolova (2001, str. 

104)  to  poimenuje  „osebnostno  skladno  ravnanje  po  dinamično  uravnoteženem  sistemu 

vrednot.“ To pomeni, da človek ravna v skladu s svojo življenjsko filozofijo, kar se v glasbi 

pokaže kot izoblikovan glasbeni okus in estetska merila (prav tam). 

Psihomotorično področje poteka prek grobih, velikih gibov do drobnih koordiniranih gibov, 

nebesednega  sporočanja  pa  vse  do  govornih  spretnosti  (Sicherl-Kafol,  2001).  Denacova 

(2002) psihomotoričnemu področju pri glasbeni vzgoji pripisuje zelo pomembno vlogo. Pri 

tem predmetu se razvijajo tako spretnosti petja in igranja na inštrumente, kot tudi likovno, 

besedno in gibalno izražanje v povezavi z glasbo. Sicherl-Kafolova (2001) prav tako meni, da 

so psihomotorični cilji prisotni pri večini glasbenih dejavnosti, med katerimi izpostavi pevsko 

in inštrumentalno izvajanje, izrazni gib in ples in tudi gibalno ozaveščanje zvočnih predstav 

(npr. nakazovanje tonskih višin, hoja po metrumu s poudarjanjem težkih dob …). Avtorica še 

dodaja, da je za glasbeno učenje razvoj psihomotoričnega področja izjemno pomemben, saj 

učenci  ne  morejo  pridobivati  glasbenih  izkušenj  brez  aktivnega  izvajanja.  Še  več,  cilji 

psihomotoričnega  področja  omogočajo  razvoj  glasbenih  sposobnosti,  spretnosti  in  znanja 

(prav tam).
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Osnova glasbenega mišljenja je oblikovanje zvočnih predstav. Kognitivno področje glasbenih 

ciljev  omogoča vpogled v kakovost in zahtevnost znanja (Pesek, 1997). Glasbeno znanje po 

Sicherl-Kafolovi  (2001)  vključuje  pojme  in  glasbeni  besednjak.  Kognitivni  vzgojno-

izobraževalni cilji  so hierarhično razporejeni in se nadgrajujejo. Usvojeno znanje (podatki, 

besedni izrazi, pojmi …) se nadaljuje v razumevanje, uporabo tega znanja v novih, konkretnih 

situacijah,  analizo  (razstavljanje  informacije  na  elemente),  sintezo  (oblikovanje  novega 

glasbenega sporočila)  vse do estetskega vrednotenja glasbenega sporočila  po notranjih  ali 

zunanjih kriterijih (Sicherl-Kafol, 2001 in Denac, 2002). Za lažje razumevanje bom za vsako 

stopnjo  podala  še  konkreten  cilj.  Pri  znanju  učenec  npr.     pozna  likovne  simbole  za 

označevanje tonskih višin. Nadgradnja je razumevanje, kjer likovni zapis zaigra na določeno 

glasbilo. Pri uporabi glasbene elemente v novi situaciji zapiše z ustreznimi likovnimi simboli. 

Pri analizi že zna razčleniti likovne simbole na tiste, ki so si med seboj podobni ali različni.  

Sinteza je nadgradnja, kjer učenec ustvari svoj likovni zapis tonskih višin. Končna stopnja pa 

je vrednotenje. Učenec vrednoti skladnost likovnega zapisa z glasbeno vsebino (Kafol, 2001). 

Tako se npr. skladba, ki govori o medvedu, učencu ne zdi skladna z likovnim zapisom na 

visokih tonskih višinah. Takšen zapis bi bil primeren za skladbo o mladi ptičici.     

Glasbeni cilji posameznih področij razvoja so med seboj prepleteni, skozi uravnotežen razvoj 

pa  povzročajo  celosten  učni  napredek  (Sicherl-Kafol,  2001).  Cilji  se  iz  razreda  v  razred 

poglabljajo  in  nadgrajujejo.  V  prvem  triletju  naj  bi  učenci  prešli  „od  igre  in  glasbenih 

doživetij  h  glasbenim  izkušnjam“,  v  drugem  triletju  se  usvojeno  znanje  nadgrajuje  od 

„glasbenih izkušenj k razumevanju temeljnih izraznih prvin, zakonitosti in glasbenokulturnih 

okolij“ vse do „razumevanja glasbe in poznavanja njenega razvoja“ v tretjem triletju (Oblak, 

2004, str. 7, 13, 19). Da pri učencih cilje glasbene vzgoje dosežemo, morajo biti primerno 

motivirani. 

Motivacija za glasbeno vzgojo

Rotar-Pancetova (2006) meni, da je glasba po svoji naravi zelo tesno povezana s človekovo 

notranjo motivacijo, v različnih oblikah ga namreč spremlja od rojstva do smrti.  S tem se 

strinjata tudi Shehan Campbell in Scott-Kassnerjeva, ki dodajata, da je glasba že sama po sebi 

motivacija za učence. Z  izborom glasbe, primerne razvojni stopnji pa glasbena doživetja in 

učenje ob njej, dobijo svoj pravi pomen (prav tam). 

26



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

Kljub temu pa motiviranje učencev za glasbeno učenje in ohranjanje ravni zanimanja med 

poukom Shehan  Campbell  in  Scott-Kassnerjeva  (1995)  vidita  kot  dva  največja  izziva  pri 

učiteljevem delu.  Skrivnost   proaktivnega učitelja  naj  bi  bila  v tem, da reagira še preden 

pozornost učencev upade in se pričnejo razne motnje učenja.  Potrebno je razumeti,  da so 

učenci za nekatere glasbene dejavnosti motivirani, medtem ko druge opravljajo le iz nujnosti 

(prav tam). Tako je Polhova v Žagar (2001) ugotovila, da učenci glasbo najraje doživljajo 

skozi glasbene dejavnosti, ki jih notranje zadovoljujejo in osrečujejo. Tovrstna dejavnost, ki 

pri učencih še posebej izstopa pa je petje (prav tam).  

Učitelj se mora zavedati in truditi, da bi bili učenci vsaj pri večjem delu uresničevanja učnega 

načrta  notranje  motivirani,  kar  pa  lahko  vzpodbudi  tudi  z  nekaterimi  zunanjimi 

motivacijskimi sredstvi (pohvala in graja, nagrada in kazen, ocene in povratne informacije, 

sodelovanje  in  tekmovanje,  idr.)  (Rotar-Pance  2006).  Če  se  učencu  neka  dejavnost  zdi 

notranje  vredna in  pomembna,  bodo zunanje spodbude njegovo angažiranost  še povečale. 

Kadar  pa  so  te  spodbude  namenjene  predvsem  kontroli,  lahko  učenčevo  motivacijo 

zmanjšujejo (prav tam). Shehan Campbell in Scott-Kassnerjeva (1995) bolj kot kaznovanje 

neprimernega poudarjata pomen prepoznavanja pozitivnega obnašanja. Učence je potrebno 

nagraditi, ko so kreativni, pozorni, dobro opravljajo zastavljene naloge … Včasih je dovolj že 

pogled, nasmeh, trepljaj, ki bo imel veliko bolj pozitiven učinek kot kazen (prav tam). Učitelj 

se  z  odobravajočim pogledom in nasmehom lahko učencem hitro  in  efektivno zahvali  za 

prijetno glasbeno doživetje (Rotar-Pance, 2006). 

Če je nekoč veljalo, da so ocene motivacijsko sredstvo, s katerim učitelj vrednoti učenčevo 

delo, o njem pa nič ne pove, danes ni več tako. Z opisnimi ocenami se je združil pomen ocene 

in povratne informacije za učence. Učencu ta sporoči,  kako kvalitetno je glasbeno nalogo 

izvršil in kako lahko svoje glasbeno delovanje še izboljša (Rotar-Pance, 2006). Motivacijski 

vpliv  ocene  pa  se  zmanjšuje,  saj  učenci  mnogokrat  ločujejo  predmete  na  bolj  ali  manj 

pomembne, kar se kaže tudi v nezanimanju za glasbene vsebine (Polh v Žagar, 2001). Glasser 

(1998) pa poudarja, da je bistvena razlika med „povprečno“ in kvalitetno šolo ravno v tem, da 

v slednji ni razlik med pomembnostjo ključnih in vzgojnih predmetov.  

Pravo  pot  do  motiviranega  dela  Rotar-Pancetova  (2006)  vidi  v  vzpodbujanju  otrokove 

radovednosti in interesa za glasbo. V kakšni meri bo otrok odkril glasbeni svet pred šolskim 

obdobjem,  je  odvisno  predvsem  od  družinskega  okolja,  v  katerem  raste.  Če  mu  starši 

zagotovijo glasbena doživetja, mu pojejo, ponudijo razne improvizirane instrumente … se bo 
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odzval in pričel tudi sam izvabljati zvoke. Raziskovalna radovednost se namreč povezuje z 

glasbeno ustvarjalnostjo.  Zadovoljitev  glasbene  radovednosti  in  raziskovanja  je  v  začetku 

šolanja izjemnega pomena, saj predstavlja osnovo za vse nadaljnje odkrivanje zvočnega sveta 

in glasbeno delovanje (prav tam). Na podlagi posameznikovih preteklih izkušenj se razvijajo 

tudi interesi.  Če imajo otroci glasbene zaposlitve v lepem spominu in se ob njih počutijo 

prijetno, se jih bodo že v naprej veselili in si jih želeli (Voglar, 1987).  Tudi Rotar-Pancetova  

(2006) poudarja  pomen kvalitetnega muziciranja  v razredu,  ki  pri  učencih  poraja  prijetna 

glasbena doživetja. V primeru da se ta večkrat ponovijo, se bo v učencih prebudil interes za 

nove glasbene vsebine. Problem sodobne družbe in z njo povezanih interesov pa je, da pri 

učencih  narašča  zanimanje  za  zabavno  glasbo,  medtem ko so  do  klasične  glasbe  večkrat 

brezbrižni (Polh v Žagar,  2001).  Zato se pojavlja vprašanje,  v kolikšni meri tu izhajati  iz 

interesov učencev. Rotar-Pancetova (2006) rešitev vidi v tem, da popularne glasbe v šoli sicer 

ne  ignoriramo,  hkrati  pa  je  niti  ni  treba  intenzivno  posredovati.  Že  v  samem  okolju  je 

„sintetičnega nadomestka prave glasbe“ (Reichenberg, 2005, str. 11) dovolj. Tovrstna glasba v 

večini  primerov  ne  prinaša  novih  idej,  pač  pa  predeluje  stare.  Učitelji  jo  torej  lahko 

uporabimo kot izhodišče iskanja njenih idejnih korenin (Rotar-Pance, 2006). Ob vsem tem pa 

se je potrebno zavedati, da na razvoj novih glasbenih interesov najbolj odločilno vpliva učitelj 

s svojim zgledom (prav tam).

Učitelj - motivator 

Katere so vrline učitelja, ki je sposoben učence motivirati za glasbo? Na prvo mesto Rotar-

Pancetova (2006) postavlja sprejemanje slehernega učenca kot individuuma z edinstvenim 

skupkom lastnosti, spretnosti, interesov, potreb, ciljev. Voglarjeva (1987) dodaja, da bodo le 

tako  občutljivi, nezaupljivi, samokritični in plahi učenci deležni pohval in vzpodbud, ki jih 

samozavestni in egocentrični učenci sploh ne potrebujejo. Še več, če učitelj učenca in njegove 

zmožnosti pozna, mu lahko dodeljuje naloge, ki jih zmore opraviti, kar pa vodi v pozitivno 

izkušnjo (prav tam).  Z učenci je potrebno navezati  pristen stik,  kar se pokaže v vzajemni 

naklonjenosti, spoštovanju in zaupanju (Rotar-Pance, 2006). Veliko priložnost za spodbudno 

delovanje avtorica vidi tudi v predvidljivem šolskem okolju. To pomeni, da učenec točno ve, 

kje in kdaj bo pouk potekal, katere vsebine bodo tam obravnavane in h kakšnim ciljem vodijo. 

Če je učenec s temi stvarmi (na njemu primeren način) seznanjen, bo glasbene dejavnosti 

povezoval  z  lastnimi  glasbenimi  cilji,  v  nasprotnem primeru  pa  bo  ura  glasbene  vzgoje 

potovanje  v  neznano.  Cilji  morajo  biti  učencem  prikazani  na  privlačen  način  in  kot 

28



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

uresničljivi. Seveda pa ni prav, da postanejo ure glasbene vzgoje predvidljive in rutinirane. 

Avtorica  vzpodbuja  uvajanje  novosti,  ki  bodo  povečevale  radovednost  in  zainteresiranost 

učencev, posledično pa tudi njihovo motivacijo. Vsekakor je dobro, da imajo učenci možnost 

izbiranja med kakovostnimi gradivi, ki jih učitelj skrbno izbere. Učenci se bodo tako počutili 

bolj odgovorne. Odgovornost pa lahko učitelj poveča tudi z vključitvijo v skupinske glasbene 

dejavnosti,  ki  jih  učenci  sooblikujejo  in  soorganizirajo  (prav  tam).  Le  učenci,  ki  imajo 

pozitivno izkušnjo interakcije z učiteljem, bodo glasbeno rasli,  s svojimi dosežki pa bodo 

zadovoljni in nanje ponosni (Shehan Campbell in Scott-Kassner,  1995). Pomembno je, da 

učitelj  delo učencev pozorno spremlja in nagrajuje napredek ob njem. S tem bo učencem 

zrasla  samozavest  in  samozaupanje  v  njihove  glasbene  sposobnosti  (Rotar-Pance,  2006). 

Ostalih karakteristik, ki naj bi jih imel kakovosten učitelj glasbene vzgoje, se bomo dotaknili 

v naslednjem poglavju.

3.3. GLASBENA VZGOJA  IN UČITELJ RAZREDNEGA POUKA 

Glasba  sama  ima  po  mnenju  Rotar-Pancetove  (2006)  prednost  pred  drugimi  šolskimi 

predmeti. Po svoji naravi je namreč blizu ljudem, to pa zato, ker skorajda ni človeka, ki glasbe 

v kakršni koli obliki ali zvrsti ne bi sprejemal. Še več, avtorica je prepričana, da je večina 

ljudi „naravno motivirana za glasbo“ (prav tam, str. 12). Seveda pa je od različnih dejavnikov 

odvisno,  ali  se  bo  zanimanje  za  glasbo  pri  človeku  povečevalo,  se  ohranjalo  ali  pa  v 

najslabšem  primeru  upadalo  ali  celo  izginjalo  (prav  tam).  V  šolskem  prostoru  tovrsten 

pomemben dejavnik  predstavlja učitelj, ki glasbo poučuje. Glasba namreč ne deluje na otroke 

sama od sebe, pač pa je vezana na posrednika, ki se mora zavedati, da bodo na učence ugodno 

učinkovale  samo  „ustrezno  izbrane,  pravilno  posredovane  in  organizirane  glasbene 

dejavnosti.“ (Voglar, 1979, str. 9) 

Predpogoj za realizacijo celostne glasbene vzgoje je osebno zavzet, strokovno in metodično 

usposobljen  učitelj,  ki  vodi,  organizira  in  koordinira  proces  glasbenega učenja.  Le takšen 

učitelj  je  sposoben skozi  realizacijo  ciljev glasbene vzgoje spodbujati  celosten osebnostni 

razvoj otrok (Sicherl-Kafol, 1997 in 2001). Avtorica izpostavlja, da je za kakovostno glasbeno 

poučevanje  potreben  učitelj,  ki  „je  sam  glasbeno  razvit;  pozna  specifike  otrokovega 

glasbenega razvoja; pozna glasbene cilje in jih zna določiti  v afektivni,  psihomotorični in 

spoznavni razvoj; obvlada glasbene metode in oblike poučevanja; strokovno izbira glasbene 

vsebine;  zna  oblikovati  kriterije  vrednotenja  učenčevih  dosežkov;  načrtuje  sistematično, 
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kontinuirano in kompleksno glasbeno vzgojo.“(Sicherl-Kafol, 1997, str. 212). Zato mora imeti 

bodoči učitelj glasbene vzgoje ustrezno razvite glasbene sposobnosti, na katerih tekom študija 

gradi  še  metodična  znanja,  glasbene  spretnosti  in  glasbena  znanja  (prav  tam).  Študijska 

kontinuiteta  pa  ni  edina  lastnost  usposobljenega učitelja.  Zelo pomembna je  tudi  njegova 

osebnost (Ajtnik, 2001). Avtorica učiteljevo usposobljenost vidi kot trajen proces, ki se nikdar 

ne  konča  (prav  tam).  Sposoben  učitelj  se  zaveda  tudi  posebnosti  otrokovega  glasbenega 

razvoja (Sicherl-Kafol, 1997). V prvem triletju, ko glasbeno vzgojo poučuje učitelj razrednega 

pouka, se pod vplivom spodbudnega zvočnega okolja intenzivno razvijajo temeljne glasbene 

sposobnosti,  kot sta ritmični in melodični posluh.  Kasneje se razvoj stabilizira,  zato je še 

toliko bolj  pomembno,  da se učitelj  tega zaveda in  učencem skozi  igro omogoči  prijetna 

glasbena  doživetja,  na  podlagi  katerih  se  bo  razvijalo  glasbeno  mišljenje,  kasneje  pa  še 

sposobnosti višjega reda (harmonski posluh, občutek za estetsko vrednotenje). Pri glasbenih 

ciljih je bistveno, da se učitelj  zaveda vseh treh področij in se ne osredotoča le na kognitivno 

področje  in  hkrati  ve,  da  se  uresničujejo  celostno  (prav  tam).  Afektivni  procesi  lahko 

spodbudno vplivajo na intenzivnost učenčevih dejavnosti na kognitivnem in psihomotoričnem 

področju,  s  tem  pa  vzpodbudijo  njegov  glasbeni  razvoj  (Slosar  v  Sicherl-Kafol,  1997). 

Potrebno se  je  zavedati,  da  metode poučevanja  glasbene vzgoje  niso univerzalne,  pač  pa 

specifične, glasbene.  Sicherl-Kafolova (1997) se sprašuje, kako naj bi  si učenec z metodo 

razgovora oblikoval  zvočne predstave o tonskih višinah.  Tudi Shehan Campbell  in  Scott-

Kassnerjeva (1995) se strinjata, da imajo besedne razlage znatno manjši učinek od učiteljeve 

demonstracije. Avtorici še dodajata, da mora biti učitelj za učence vedno zgled, zato mora 

obvladati metode, glasbo samo pa mora dobro poznati in jo imeti rad. Le takšen učitelj bo 

lahko različne vsebine predstavil z navdušenjem in energijo, ki se bo prenesla tudi na učence 

(prav tam). Sicherl-Kafolova (1997) se s tem strinja in je zato  kritična tudi do strokovnih 

zahtev,  ki  bi  jim  morali  zadostiti  učitelji  glasbene  vzgoje.  Učitelj,  ki  ima  slabše  razvit 

melodični posluh, z metodo petja ali demonstracije pač ni zmožen naučiti učencev intonančno 

točnega  petja.  Še  eno  področje,  ki  ga  mora  učitelj  glasbe  obvladati,  predstavlja  izbor 

glasbenih vsebin, pesmi in zvočnih primerov. S strokovno izbiro omenjenih vsebin učitelj  pri 

učencih razvija odprtost do različnih načinov glasbenega ustvarjanja, obenem pa širi njihovo 

glasbeno zaznavo, doživljanje in izražanje (prav tam). Avtorica vidi glasbeno poučevanje s 

premišljeno izbranimi estetskimi glasbenimi vsebinami kot protiutež zvočno „onesnaženemu“ 

okolju (Sicherl-Kafol, 1997). Denacova (2002) prav današnji z množico zvočnih dražljajev 

nasičen svet krivi za pasiven odnos do glasbenih dejavnosti,  pri čemer je otrokov estetski 
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razvoj  zapostavljen.  Zato  so  kakovostni  zvočni  primeri  še  toliko  pomembnejši.  S  tem se 

strinja tudi Rotar-Pancetova (2006), ki dodaja, da dober učitelj s svojim zgledom in žarom 

lahko pritegne učence in jim vzbudi zanimanje tudi za prej slabo poznano ali celo nepoznano 

glasbo, ki jim ni tako blizu. Pri tem je izjemnega pomena njegova pripravljenost na vsako 

učno uro, ki naj poteka tako, da pri večini učencev vzbudi lepa glasbena doživetja (prav tam). 

Zvočni primeri  morajo biti izbrani v skladu z učenčevim glasbenim in splošnim razvojem, 

imeti morajo umetniško vrednost, paziti pa je potrebno tudi na to, da so heterogeno zastopana 

tako domača kot tuja, ljudska in umetna glasbena dela (Sicherl-Kafol, 1997). Učitelj mora biti 

sposoben oblikovati tudi kriterije vrednotenja učenčevih dosežkov, ki temeljijo na ciljih vseh 

treh področij razvoja in dosežkih vseh dejavnosti glasbene vzgoje. Načrtovanje sistematične, 

kontinuirane  in  kompleksne glasbene vzgoje  pa od učitelja  zahteva  načrten  in  nepretrgan 

proces  razvijanja  otrokovih  sposobnosti,  spretnosti  in  znanj  skozi  glasbene  dejavnosti 

poslušanja, izvajanja in ustvarjanja (prav tam). Da bo učitelj glasbe sposoben zadostiti vsem 

zgornjim zahtevam pa sta bistvenega pomena njegov interes in motivacija za glasbeno vzgojo 

(Sicherl-Kafol, 2001) ob predpostavki, da je glasbeno razvit. To potrjujejo tudi raziskave med 

razrednimi učitelji (ki poučujejo glasbeno vzgojo od 1-5 razreda). Eno izmed njih je opravil 

Slosar (v Sicherl-Kafol, 2001) leta 1995 in ugotovil, da se med razrednimi učitelji pojavljajo 

precejšnje razlike v njihovih glasbenih sposobnostih. Te pa pomembno vplivajo na njihovo 

uspešnost pri glasbeni vzgoji. Razlike nastanejo predvsem zaradi kvalitativno in kvantitativno 

neenake glasbene vzgoje pred vpisom na fakulteto. Na prvem mestu je kakovost glasbenega 

izobraževanja  v  obvezni  javni  šoli,  poleg  tega  pa  na  bodoče  učitelje  vpliva  še  ugodna 

družinska klima (bolj razvite glasbene sposobnosti in ustvarjalnost) in obiskovanje glasbene 

šole (glasbene spretnosti  in znanje). Sicherl-Kafolova (2001) je zato mnenja, da bi morali 

imeti vsi potencialni učitelji glasbene vzgoje ob vpisu na Pedagoško fakulteto razvite temeljne 

glasbene sposobnosti, kar bi ugotavljali z glasbenim preizkusom. 

31



Lucija Jekovec; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

4. GLASBA V KURIKULU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH

4.1. MEDPREDMETNE POVEZAVE

Skozi  medpredmetno  povezovanje  lahko  učencem  pokažemo,  da  se  znanja  različnih 

predmetov med seboj  prepletajo in tako poudarimo njihovo uporabnost v življenju (Mori, 

2003).  Lep  primer  tovrstnega  povezovanja  sta  prikazali  Shehan  Campbell  in  Scott-

Kassnerjeva (1995). Izbrali sta si tematski sklop DEŽ in predpostavili dejavnosti za številne 

šolske predmete. Predstavljenega sicer ne moremo kar direktno prezrcaliti v naš šolski sistem, 

sploh če se omejimo na obdobje 1. do 5. razreda. Razlike se pojavljajo v nekaterih imenih  

predmetov in  predmetnih področij,  ki  jih  v predmetniku naše devetletne osnovne šole  ni. 

Primer sem zato prilagodila našim razmeram.

Tabela 1: Povezovanje predmetov na ravni teme 

Tematski sklop: DEŽ
Predmet Dejavnosti in vsebine
Glasbena vzgoja - Posnemanje zvokov dežja vokalno in z lastnimi ter malimi 

instrumenti,
- posnemanje različnih vrst deževnega vremena vokalno ter z 
lastnimi in malimi instrumenti (lahen dež, nevihta, naliv …),
- petje pesmi o dežju (M. Voglar: Padaj, padaj, mili dežek; J.  
Bitenc: Dežek; T. Habe: Deževne kaplje),
- poslušanje glasbenih del o vremenu (M. Lipovšek: Pesem 
deževnih kapljic). 

Likovna vzgoja - Slikanje z vodnimi barvami,
- slikanje z gobo, namočeno v veliko vode in barvo,
- ogled umetniških del na temo dežja.

Spoznavanje okolja ali 
Naravoslovje in tehnika

- Spoznavanje kroženja vode v naravi in izdelava modela v 
razredu,
- ogled vremenske napovedi,
- izdelava merilnika količine padavin.

Matematika - Predstavitev sprememb količine padavin v določenem času 
(tabela, graf),
- ogled tabel in grafov s povprečno količino padavin na določenem 
področju. 

Slovenščina - Branje pesmi o dežju,
- pisanje lastne pesmi o dežju,
- branje proznih besedil na temo dežja,
- pisanje domišljijskega spisa: Kapljica pripoveduje. 

Družba - Raziskovanje krajev in življenja ljudi, ki živijo na področjih z 
veliko/malo dežja,
- pomembnost dežja za življenje. 

Športna vzgoja - Posnemanje premikanja kapljice, nevihte, strele,
- oblikovanje koreografije indijanskega plesa za dež.
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V zgornjem primeru  je  lepo  nakazano,  kako  se  na  ravni  teme  lahko  povezujejo  različni 

predmeti. Tematski sklop je obravnavan z različnih vidikov in z različnimi vsebinami, ki se 

med seboj povezujejo in nadgrajujejo (Mori, 2003). V slovenski glasbeni literaturi je veliko 

pesmi, primernih za tovrstno medpredmetno povezovanje. Ena izmed njih je Dežek, Janeza 

Bitenca (Voglar, 1979, str. 62). 

Morijeva (2003) poleg zgoraj prikazanega povezovanja predmetov na tematski ravni dodaja 

še  procesno-ciljno  in  konceptualno  izvajanje  povezav.  Pri  prvem  povezujemo  razvojne 

procese,  kar  pomeni  uresničevanje  ciljev,  ki  so  skupni  različnim  predmetom.  V drugem 

primeru  pa  s  povezovanjem  predmetov  spodbudimo  globlje  razumevanje  pojavov  in 

zakonitosti kot sta na primer gibanje in kroženje. 

Mori (2003) je mnenja, da je v prvem in deloma drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

več možnosti za medpredmetno povezovanje. Tu učitelji poučujejo celostno, kar pomeni, da 

učencem poskušajo znanja predstaviti kompleksno, tako kot se kasneje pojavljajo v različnih 

življenjskih situacijah. Vsekakor je to v obdobju, ko vse ali vsaj večino predmetov poučuje en 

učitelj,  veliko  lažje,  kot  kasneje,  ko  bi  bilo  za  to  potrebno  veliko  več  organizacije  in 

usklajevanja. V želji po uresničevanju kognitivnih ciljev učnega načrta učitelji večkrat med 

sabo  povezujejo  „učne“  predmete,  povezovanje  vzgojnih  predmetov  pa  se  pojavlja  bolj 

poredko (prav tam).   
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Avtorica predstavi številne možnosti za povezovanje glasbene vzgoje z drugimi učnimi in tudi 

vzgojnimi predmeti. Tako dodaja, da lahko veliko ciljev glasbene vzgoje (poslušanje zvokov 

iz narave, poglabljanje posluha, ritmična izreka izštevank … ) uresničujemo med dejavnostmi 

drugih predmetov (Mori, 2003). Primer je  intenzivnost doživljanja glasbe, ki jo pri učencih 

lahko preverimo skozi skozi besedne, likovne ali glasbeno-plesne dejavnosti. Celosten pristop 

omogoča  ogromno  možnosti  povezovanja  predmetov  umetnostnega  področja  (glasbena 

pravljica, dramsko delo, ples …), ki prispeva k celovitosti njihovega razumevanja (prav tam). 

Glasbena vzgoja sama je s svojimi vsebinami in dejavnostmi neizčrpen vir povezav z drugimi 

področji.  Oblakova (2004) omenja programsko glasbo, ki je vir slik iz narave in življenja 

(spoznavanje  okolja),  petje  lahko izboljšuje  kakovost  izreke  (slovenščina),  instrumentalno 

igro  in  gibanje  ob glasbi,  ki  stopnjujeta  otrokovo koordinacijo  (športna  vzgoja),  program 

zajema tudi tuje pesmi (tuji jezik), glasbene vsebine in dejavnosti spodbujajo tudi likovno 

ustvarjalnost (likovna vzgoja), pozorno glasbeno zaznavanje vpliva na kakovost poslušanja 

(vsi  predmeti)  …  Prostora  za  medpredmetno  povezovanje  je  veliko,  od  učiteljev  pa  je 

odvisno, katere vsebine bodo obravnavali na ta način in katerih ne. Dejstvo pa je, da vseh 

ciljev in vsebin medpredmetno ni mogoče predelati in povezati. Veliko možnost za tovrstno 

delo predstavljajo šola v naravi, dnevi dejavnosti in različni projekti, ki so tudi motivacijsko 

zelo privlačni za učence (Mori, 2003). 

4.2. DNEVI DEJAVNOSTI 

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. Teh dni je v vsakem šolskem letu 

15, razdelijo pa se na športne, kulturne, tehnične in naravoslovne dneve. Bistvo dni dejavnosti 

je v  povezovanju, uporabi in utrjevanju znanja različnih predmetov in predmetnih področij 

(Dnevi dejavnosti, koncept, 1998). Glasba je že tradicionalno prisotna v kulturnih, vse bolj pa 

jo šole vpeljujejo tudi med tehnične dneve. Pri naravoslovnih in športnih dnevih je namensko 

glasbe zelo malo,  prisotna pa je lahko kot ozadje pri  delu (pesmi o pomladi  pri  izdelavi 

projektne naloge na temo pomlad; glasbena podlaga na plesnem športnem dnevu …).

Kulturni dnevi naj bi zajemali vsa jezikovno-umetnostna in družbena področja, s poudarkom 

na kulturi,  slovenskem jeziku in  književnosti,  zgodovinskem spominu in identiteti  in tudi 

filmsko, glasbeno, gledališko in likovno  kulturo (prav tam). V Konceptu dni dejavnosti so 

predvideli  tudi  predlagane  vsebine  kulturnih  dni.  Med  glasbeno  obarvane  predloge  sodi 

organizacija  srečanja z  umetnikom, ogled raznih  znamenitosti  v  povezavi  z  življenjem in 
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delom  glasbenih  ustvarjalcev,  ogled  kulturno-umetniške  ustanove,  raziskovanje  kulturne 

dediščine, koncert šolskih glasbenih skupin, tematski koncert ali predstavitev glasbil glasbene 

šole, priprava prireditev za starše in proslav ob praznikih … (prav tam). V prvem triletju so v 

vsakem razredu štirje kulturni dnevi, v višjih razredih pa po trije na leto (Predmetnik OŠ).

Pri tehniških dnevih znanje različnih predmetov povezujemo s cilji tehnike, tehnologije in tudi 

gospodinjstva.  Učenci  izdelujejo  različne  predmete,  modelčke,  jih  razstavljajo,  z  njimi 

tekmujejo in predstavljajo njihovo delovanje (Dnevi dejavnosti, koncept, 1998). Tu se pojavi 

idealna priložnost za povezovanje glasbene vzgoje s tehničnim znanjem. Na spletnih straneh 

osnovnih  šol  med  glasbeno  obarvanimi  tehničnimi  dnevi  lahko  zasledimo  izdelovanje 

različnih instrumentov, predvsem ljudskih, starih, manj znanih … Ti so lahko sestavljeni iz 

različnih materialov: papirja, naravnih materialov in tudi odpadnih in drugih materialov.
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4.3. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti so del razširjenega programa šole. Namenjene so širjenju in odkrivanju 

učenčevih  interesov,  vse  to  pa  z  namenom vseživljenjskega  učenja,  ki  učence  navaja  na 

življenje  in  na  koristno  in  zdravo  preživljanje  prostega  časa  (Kolar,  2001).  Interesne 

dejavnosti  so zgrajene na načelih  prostovoljnosti,  učenčevih interesov, lastne aktivnosti  in 

soustvarjanja,  prehajanja,  vse-življenjskosti,  povezovanja,  prehajanja  in  (samo)vrednotenja 

(prav tam). Šola najprej ugotovi interes otrok, nato pa glede na svoje zmožnosti oblikuje svoj 

program  interesnih  dejavnosti  (prav  tam).  Zanje  sta  v  predmetniku  namenjeni  dve  uri 

tedensko, če pa učenec želi, se lahko udeleži tudi več dejavnosti po pouku (Predmetnik OŠ). 

Za tiste učence, ki bi radi razširili znanje glasbenega področja, so na slovenskih osnovnih 

šolah na voljo številne interesne dejavnosti, ki so vsaj delno povezane z glasbo. Med njimi 

velja  omeniti  Orffove  skupine,  Šolski  radio,  Folklorne  skupine,  Glasbene  urice,  Ljudske 

pesmi in plesi,  Glasbeni krožek – kitara,  Blokflavta,  Na odru, Ansambelska igra,  Pevsko-

dramski  krožek,  Vesele  minutke,  Prepevalnica,  Pevska  pripravnica,  Šolski  orkester, 

Ustvarjamo ob glasbi … (Različne osnovne šole)  

Poleg zgoraj omenjenih dejavnosti je osnovna šola po zakonu dolžna organizirati še pevski 

zbor. Ta je glede na šolske zmožnosti lahko enoglasni (starost 6-9 let) in dvo- ali tri-glasni 

otroški pevski zbor (10-15 let) (Žvar, 2003). Učenci se pri tej interesni dejavnosti seznanjajo z 

lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi in tudi pesmi drugih narodov. Poleg tega 

razvijajo smisel za skupinsko glasbeno muziciranje, večglasje, ob tem pa razvijajo glasovne in 

muzikalne sposobnosti ter bogatijo glasbeni besednjak. Ob tem se uvajajo v skupno reševanje 

ciljev,  spoznavajo multikulturno družbo in hkrati  ohranjajo lastno kulturo,  na nastopih pa 

seznanjajo poslušalce z lepoto zborovske glasbe in ob tem zadovoljujejo svoje estetske in 

druge potrebe ter doživljajo pozitivne vplive glasbe na psihično počutje (prav tam). Pozitivni 

vplivi petja v pevskem zboru so bili potrjeni s številnimi raziskavami. V ZDA so v eni izmed 

njih ugotovili, da so učenci, ki pojejo v pevskem zboru, akademsko uspešnejši, obenem pa 

imajo boljšo samozavest, so bolj zbrani, disciplinirani, kreativni, poleg tega pa laže navežejo 

stik s sočlovekom in bolje medsebojno sodelujejo (Raga, 2009). Poleg vsega že naštetega 

pester  pesemski  program zadovoljuje  potrebe  pevcev  in  splošne  glasbene  kulture.  Pester 

program enoglasnega otroškega zbora predstavljajo pesmi,  ki  vključujejo zgodbo, opevajo 

sedanjost, plesno naravnane ritmične pesmi ter lažje ljudske pesmi in kanoni v primernem 

obsegu, ki jih zborovodja lahko kombinira z instrumentalno spremljavo (Žvar, 2003). 
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4.4. GLASBA V VZGOJNEM NAČRTU 

Vzgojni načrt

Vzgojni  načrt  je  dokument,  ki  ga  mora  imeti  vsaka  javna   šola.  Z  njim  določi  načine 

doseganja ciljev in vrednot, določenih z zakonom, upoštevajoč potrebe in interese učencev in 

posebnosti lokalnega okolja. Pri pripravi dokumenta sodelujejo strokovni delavci šole, starši 

in tudi učenci, ki se med seboj sporazumevajo in usklajujejo. Sprejme ga svet šole in je del 

letnega delovnega načrta. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno 

poroča svetu staršev in šole, po potrebi pa se vzgojni načrt lahko tudi dopolnjuje ali spremeni 

(Zosn-F, 2007, 60. člen). 

Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti šole, oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in 

njihovo vključenost v uresničevanje tega načrta (prav tam). Med vzgojne dejavnosti, ki jih 

omenja zakon, spadajo svetovanje, usmerjanje, proaktivne  in preventivne ter druge dejavnosti 

(pohvale,  priznanja,  nagrade,  vzgojne  ukrepe  ...),  s  katerimi  šola  zagotavlja  varno  in 

vzpodbudno okolje za uresničevanje njenih ciljev (prav tam). 

Na podlagi vzgojnega načrta šola sestavi tudi pravila šolskega reda, ki podrobneje opredeli 

dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja, vzgojne in tudi ukrepe za varnost in 

zdravstveno varstvo učencev (prav tam).  

Nekdanji minister Zver je izpolnjevanje vzgojnega načrta videl kot pomembno nalogo šole, za 

katero  pa  mora  biti  izpolnjen  bistveni  pogoj-  sodelovanje  staršev,  učiteljev  ter  učenk  in 

učencev. Namen vzgojnega načrta je namreč v izboljšanju kakovosti bivanja v šoli za vse, ki 

so z njo povezani (Zver v Gomboc, 2008).

Preventivne in proaktivne dejavnosti

Področje glasbe najlaže povežemo s proaktivnimi in preventivnimi vzgojnimi dejavnostmi. Te 

izhajajo iz temeljnih vrednot, ciljev in vizije, ki si jo zada šola, mednje pa spadajo vse tiste 

dejavnosti,  ki  pripomorejo  k  zagotavljanju  spodbudnega  okolja,  ki  zadovoljuje  temeljne 

telesne,  duševne,  socialne  in  duhovne  potrebe  učencev  (varnost,  sprejetost,  pripadnost, 

ustvarjalnost,  uspešnost,  sprostitev  ...)   in  pri  njih  razvija  samostojnost,  odgovornost  in 

pozitivno samopodobo (Gomboc, 2008).  Proaktivne in preventivne dejavnosti se med sabo 

ves čas prepletajo in so po navadi obravnavane skupaj, tako pa se pojavljajo tudi v uradnih 
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dokumentih. Tudi sama jih bom obravnavala celostno, pa vendar velja za boljše razumevanje 

omeniti,  da pri  prvih (proaktivnih)  gre  za dejavnosti,  s  pomočjo katerih dosežemo želeno 

obnašanje, pri slednjih (preventivnih) pa za  preprečitev neželenega ravnanja. Prevencija ali 

pravočasna intervencija namreč preprečuje, da bi se težave sploh pojavile (Kranjčan v Devjak, 

2007). Glasbene dejavnosti so za tovrstno delovanje zelo primerne. Z raziskavami je namreč 

dokazano, da se v oddelkih, kjer se veliko poje in igra v skupinah, učenci naučijo strpnosti in 

sodelovanja, kar zmanjša raven nasilja in agresivnosti (Mori, 2003). 

V priporočilih za izdelavo vzgojnega načrta so avtorji navedli številne primere preventivnih in 

proaktivnih dejavnosti.  Veliko večino izmed njih lahko uresničujemo s pomočjo glasbe. Z 

aktivnim vključevanjem učencev v učenje in delo, kakovostnim preživljanjem prostega časa 

pred,  med in po  pouku,  sodelovanjem v  (mednarodnih)  projektih,  sodelovalnim učenjem, 

izvajanjem  dejavnosti,  ki  povezujejo  učence,  delavce  šole  in  lokalno  skupnost,  rednim 

vključevanjem staršev v šolsko življenje,  izvajanjem tematskih srečanj (Gomboc, 2008)… 

Ogromno  možnosti  se  ponuja,  dejansko  stanje  pa  je  drugačno.  Zastopanost  glasbenih 

dejavnosti  v  vzgojnih  načrtih  šol  je  redkost,  kar  sem ugotovila  ob  pregledu  več  kot  20 

naključno izbranih vzgojnih načrtov.  

Na  OŠ  Kašelj  so  med  proaktivne  in  preventivne  dejavnosti  umestili  projekt  „Šola  z 

nasmehom,“  del  katerega  se  imenuje  „Povej  mi  s  tonom  in  gibom.“  V  okviru  tega 

inovacijskega projekta skozi celo leto potekajo aktivnosti, ki vzpodbujajo pozitivne odnose 

med vsemi udeleženci izobraževanja na tej OŠ. V vzgojnem načrtu so predvideli tudi dodatne, 

glasbeno obarvane oblike sodelovanja s starši, na primer razredne prireditve, šolske prireditve 

(koncert  pevskih  zborov,  božično-novoletni  koncert  …),  prireditve  na  lokalni  ravni  … 

(Vzgojni načrt OŠ Kašelj) 
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5. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK V OBDOBJU OD 1. 

DO 5. RAZREDA 

Dobro  poznavanje  zakonitosti  splošnega  in  glasbenega  razvoja  je  osnova  za  uspešno 

načrtovanje,  izvajanje  in  vrednotenje  vzgojno-izobraževalnega  procesa  glasbene  vzgoje 

(Denac, 2002) in tudi za ustvarjanje prijetnega učnega okolja (McRae, 1991). Le v primeru, 

da  bodo  glasbene  dejavnosti  res  prilagojene  razvojni  stopnji  učencev  na  telesnem, 

motoričnem,  spoznavnem,  socialnem in  čustvenem področju  in  tudi  področju  glasbenega 

razvoja, lahko z njimi vplivamo na rast sposobnosti omenjenih področij (Pesek, 1997). 

Obdobje od prvega do petega razreda vključuje otroke starostne skupine 6 do 11 let,  kar 

sovpada  z  obdobjem srednjega  otroštva  (Papalia,  2003).  Vstop  v  šolo  predstavlja  veliko 

življenjsko prelomnico, za otroka pomeni nove obveznosti, srečanje s šolskim sistemom, ki 

deloma omejuje svobodo in narekuje poostren delovni režim pod vodstvom avtoritete- učitelja 

(Žlebnik,  1975). Poleg šolskega dela vstop v šolo prinaša tudi novo skupino prijateljev,  s 

pomočjo katere se razvija družabnost, zaupnost in občutek pripadnosti (Papalia, 2003). Večina 

otrok se novemu življenju v šoli hitro prilagodi, sploh če so predhodno vajeni življenja in dela 

v skupini, npr. v otroškem vrtcu (Žlebnik, 1975). Papalia (2003) meni, da temelj za celotno 

otrokovo šolsko kariero predstavljajo izkušnje iz  prvega razreda.  Za načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega  procesa  je  bistveno  dobro  poznavanje  razvojnih  zakonitosti  otrok,  med 

katerimi  so resda razlike,  vendar  okvirno lahko določimo vedenja  na  posamezni  razvojni 

stopnji (Denac, 2002). Sicherl-Kafolova (2001) se strinja, da značilnosti posameznih stopenj 

razvoja zaradi individualnih razlik uporabimo le kot okvir in k temu dodaja, da je otrokov 

razvoj  „kompleksen  in  dinamičen  proces  znotraj  integracije  psihomotoričnih,  afektivno-

socialnih in kognitivnih dejavnikov.“ (prav tam, str. 26)  
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5.1. SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK

Obdobje med 6. in 8. letom starosti

Značilnosti  otrok  te  starostne  skupine  lepo oriše  Denacova (2002),  ki  se  najprej  dotakne 

zadovoljevanja  osnovnih  potreb.  Otroci  so  se  sposobni  sami  hraniti,  umivati,  oblačiti, 

pravočasno vstati  in oditi  v posteljo in  opraviti  toaleto,  zato so sposobni prevzeti  tudi že 

nekatere enostavnejše odgovornosti. Ob koncu predšolskega obdobja je zaključen tudi razvoj 

temeljnih gibov (hoja, tek, brcanje, skakanje, lovljenje …). Igra je zelo pomembna dejavnost, 

skozi katero otroci  oblikujejo socialne skupine,  saj  je potreba po prijateljstvu zelo velika, 

lahko pa se pojavi tudi (verbalna) agresivnost (prav tam). Otroci okrog 7. leta preidejo iz 

predoperativnega v obdobje konkretnih operacij, ko razvijejo logično, ne pa še abstraktnega 

mišljenja in so s pomočjo miselnih operacij sposobni reševati konkretne probleme (Papalia, 

2003). Govor otrok je podoben govoru odraslih, otroci so klepetavi in pri uporabi jezika zelo 

ustvarjalni (Denac, 2002). 

Socialno in čustveno se otroci razvijajo skozi igro v skupinah, ki so ponavadi enospolne. Tu 

se vzpostavljajo prijateljstva (Sicherl-Kafol, 2001). Denacova (2002) dodaja, da si prijatelje 

izbirajo  ne  le  po  zunanjih,  ampak  vse  bolj  po  notranjih  kriterijih,  razvija  se  iskrenost, 

kritičnost, samozaupanje … Otroci se učijo ustreznega vedenja v skupini in razumejo svojo in 

vloge drugih udeležencev, ki jih spoštujejo, se vanje vživljajo in z njimi sočustvujejo (prav 

tam).  Nasprotno temu Peskova (1997) omenja  egocentričnost  in  neobčutljivost  za  mnenje 

vrstnikov.  Otroci  s  pozitivnimi  in  negativnimi  sodbami  razvijajo  podobo  o  sebi  in  se 

samoocenjujejo  (Denac,  2002).  Poveča  se  želja  po  uspešnosti,  kar  pa  lahko  vodi  v 

tekmovalnost (Sicherl-Kafol, 2001). Obvladovanje čustev je že močno napredovalo, še vedno 

pa se pojavijo močna čustva strahu, jeze in veselja (prav tam). Radovedni otroci kljub svoji 

želji  po neodvisnosti  od odraslih pri  njih še vedno iščejo toplino,  varnost  in individualno 

pozornost (Pesek, 1997). 

Telesni in gibalni razvoj se kaže v veliki potrebi po gibanju, ki postaja vse hitrejše, trdnejše in 

natančnejše  (Sicherl-Kafol,  2001).  Temeljne  gibalne  zmožnosti  so  zaključene,  močno  pa 

napreduje fina motorika (zapestje,  prsti),  mišična koordinacija in ravnotežje. Dokončno se 
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izoblikuje levo- in desnoročnost, otroci pa so sposobni kombinirati prsni in trebušni način 

dihanja  (prav  tam).  Peskova  (1997)  poleg  omenjenih  lastnosti  izpostavi  še  problem 

manjkajočih sprednjih zob, ki otežujejo izgovorjavo. 

Na  spoznavnem  področju  je  bistven  prehod  v  fazo  konkretnega  operativnega  mišljenja 

(mišljenje  ob  uporabi  konkretnih  materialov),  razvijejo  se  osnovne  miselne  operacije: 

konzervacija (ohranitev), klasifikacija (združevanje po podobnostih) in seriacija (razvrščanje 

na  osnovi  razlik)  (Sicherl-Kafol,  2001).  Še  vedno  prevladuje  celostno  zaznavanje,  govor 

postaja element mišljenja (notranji govor), napreduje pa sposobnost pomnjenja (prav tam). 

Otroci imajo še relativno kratko pozornost, ki pa je odvisna od njihovih interesov in vrste 

dejavnosti  (Pesek,  1997).  Denac  (2002)  je  zato  mnenja,  da  je  pri  teh  otrocih  potrebno 

spodbujati  usmerjeno  pozornosti,  jo  podaljševati  in  ustrezno  razporediti.  Pri  otrocih  se 

izboljša zaznava prostora in predmetov v njem, z začetkom šolanja pa velik pomen dobi tudi 

zaznava časa (Žlebnik, 1975). Avtor dodaja, da se v tem obdobju intenzivno razvijajo tudi 

estetske zaznave, smisel za humor in domišljija.

Obdobje med 9. in 11. letom starosti 

V tem obdobju se naprej razvijajo vse lastnosti prejšnjega obdobja. Otroci so že samostojni 

pri  jedi,  spanje pa naj  bi  trajalo okrog 10 ur dnevno. So zelo vedoželjni,  obogati  se tudi 

besedni zaklad in s tem govorna zmožnost (Žlebnik, 1975). 

Socialno  in  čustveno  področje  doseže  višek  pri  otrokovi  skupinski  igri,  kjer  se  razvije 

kolektivni duh, prijateljstvo pa je zelo močno. Skupine so praviloma še ločene po spolu, proti 

koncu obdobja pa se že pojavljajo zanimanja za nasprotni spol. V skupinah prične vladati 

hierarhija  po  priljubljenosti.  Moralno  delovanje  otrok  se  še  poglablja,  saj  se  odločajo  na 

osnovi premisleka, preteklih izkušenj in možnih posledic.  Otroci imajo zelo radi aktivnosti 

izven svoje družine (prav tam). Vse več časa namreč preživijo zunaj doma in si s starši niso 

več tako blizu (Papalia, 2003).   

Gibalni razvoj doseže višek proti koncu obdobja, ko so drža in gibi skladni in tudi ravnotežje 

postane stabilnejše. Hitro se razvija kontrola rame, roke in zapestja, do dvanajstega leta pa 

otroci izpopolnijo tudi fino motorično gibanje. Poseben užitek jim nudijo igre z žogo. Otroci 

se zelo radi ves čas gibljejo, ob koncu obdobja so že sposobni organizirati svojo energijo 
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(prav tam). Pri motoričnem razvoju so dečki približno leto dni pred deklicami (Papalia, 2003). 

Telesni razvoj že napoveduje začetek novega obdobja, pubertete, telo se utrdi, organizem pa je 

v splošnem odporen (Žlebnik, 1975). 

Pri spoznavnem razvoju se nadgrajuje zaznava prostora, časa, estetske zaznave in tudi humor 

ter  domišljija  (Žlebnik,  1975).  Otroci  so  že  sposobni  ločiti  bistveno  od  nebistvenega  ter 

dojemati splošne zakonitosti pojavov, okrepi pa se tudi njihovo logično mišljenje. Otrokova 

vedoželjnost je zelo velika, s tem se veča tudi njegova kritičnost do novih spoznanj, vrstnikov 

in sebe. Rezultate svojega mišljenja želi uskladiti z realnostjo, prebujati pa se začne tudi že 

abstraktno mišljenje (prav tam). 

5.2. RAZVOJ OTROKOVIH GLASBENIH SPOSOBNOSTI, SPRETNOSTI 

IN ZNANJ 

Glasbeni  razvoj  vključuje  razvoj  elementarnih  glasbenih  sposobnosti  (ritmični,  melodični 

posluh) in glasbenih sposobnosti višjega reda (estetsko oblikovanje, vrednotenje, harmonski 

posluh,  analitično poslušanje) (Sicherl-Kafol,  2001).  Pri  posploševanju podatkov o stopnji 

otrokovega glasbenega razvoja moramo biti previdni, saj je ta odvisen od mnogih dejavnikov, 

med katerimi so bistvene genske zasnove in vplivi zvočnega okolja (prav tam).  Prav zato 

lahko  opredelimo  zgolj  okvirne  značilnosti  glasbenega  razvoja  otrok,  kar  sta  storila  tudi 

Shuter-Dyson in Gabriel: 
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Tabela 2: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti

Starost v letih Glasbene sposobnosti
0-1 Odzivi na zvok

1-2 Spontano ustvarjanje glasbe

2-3 Začetek reproduciranja fraz pesmi, ki jih otrok sliši

3-4 Usvojitev okvirne melodije; 
možnost razvoja absolutnega posluha če se otrok uči igranja na instrument 

4-5 Razlikovanje med tonskimi legami in odmevanje preprostih ritmičnih vzorcev s 
ploskanjem

5-6
Razumevanje pojmov glasneje/tiše;

razlikovanje pojmov enako in različno v lažjem tonalnem ali ritmičnem 
vzorcu

6-7 Napredek petja v intonaciji;
boljše dojemanje tonalne kot atonalne glasbe

7-8 Presojanje konsonance oziroma disonance
8-9 Napredek v izvajanju ritmičnih nalog

9-10
Napredek v percepciji ritma;

napredek v razvoju glasbenega spomina;
usvojitev dvodelnih melodij;

občutek za kadence
10-11 Razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe
12-17 Napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem odzivanju na glasbo

Vir:  Sicherl-Kafol, 2001, str. 85

Predšolsko obdobje

Ušesa so organ, ki se začne razvijati že nekaj tednov po spočetju, vsaj štiri mesece pa traja, da 

se vzpostavijo povezave z možgani in otrok v maternici zares sliši. Pred tem pa otrok skozi 

kožo in kosti občuti nežne tresljaje zvoka, med katerimi izstopa materin glas, ki se prenašajo 

skozi materino telo. Še preden otrok zvok zasliši, ga „čuti“ (Campbell, 2004). Otrok se začne 

odzivati na zvok takoj po rojstvu, 12-tedenski otroci pa že ločijo človeški glas od drugih virov 

zvoka in se na nenaden zvok odzivajo s krčenjem mišic. Sledi obračanje proti izvoru zvoka in 

ritmično zibanje (6 m). Po šestem mesecu otroci začnejo eksperimentirati s svojim glasom, 

kar traja do leta in pol, ko otroci spontano pojejo in se gibalno odzivajo na glasbo. V tretjem 

letu se spontane pesmi podaljšujejo in nadgrajujejo, intenzivno pa ponavljajo dele naučenih 

pesmi (Sicherl-Kafol, 2001). Okrog tretjega leta se pojavi petje pot pourri pesmi, ki nastanejo 

tako, da otrok s preoblikovanjem besed, delov melodij in ritmov različnih znanih in spontanih 
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pesmi sestavi neko novo celoto (Denac, 2002). V petem letu se otroci nagibajo k ponavljanju 

pesmi, pri petju pa so pozorni na detajle. Ob ponavljanju se približujejo ritmični in intonančni 

pravilnosti (Sicherl-Kafol, 2001).     

Šolsko obdobje

Kljub odstopanjem, ki se pojavljajo v razporeditvi faz glasbenega razvoja, so raziskovalci 

enotni, da se glasbene  sposobnosti najbolj intenzivno razvijajo med sedmim in desetim letom 

starosti, zato so ustrezne zvočne spodbude v tem obdobju kasneje nenadomestljive (Sicherl-

Kafol, 2001). Prav zato bom temu, šolskemu obdobju posvetila več pozornosti.   

Ritmični razvoj 

V prvem razredu osnovne šole otroci že ločijo hitro in počasno izvajanje ter dolge in kratke 

zvoke. Sposobni so izvajati pesmi v hitrejšem in počasnejšem ritmu. Šest in sedemletni otroci 

so  že  sposobni  pisati,  brati  in  izvajati  četrtinske,  polovinske  in  osminske  ritme  (Shehan 

Campbell in Scott-Kassner, 1995). Pri starosti osem in devet let že berejo, pišejo in izvajajo 

tudi punktirane četrtninske ritme in sinkope, obenem pa prepoznajo dvo, tri, štiričetrtinski in 

šestosminski taktovski način (prav tam). V starosti devet in deset let so otroci sposobni branja, 

pisanja in izvajanja šestnajstink in prepoznajo sestavljene taktovske načine (prav tam).  Po 

desetem letu  svoje  znanje  pisanja,  branja  in  izvajanja  nadgradijo  še  na  osminke  s  piko, 

šestnajstinke in poznajo tudi ostale, nesimetrične taktovske načine (prav tam).    

Razvoj intonacije

Shehan  Campbell  in  Scott-Kassnerjeva  (1995)  razvoj  intonacije  razdelita  na  obdobje  od 

četrtega do osmega leta in obdobje osmega do dvanajstega leta. V prvem obdobju se začne 

razvijati občutek za višino/nižino tona ter rastočo/padajočo melodijo. Pri 4-5 letih so sposobni 

to lastnost zvoka ponazoriti, kasneje pa tudi ubesediti. Otroci postajajo pozorni na intervale in 

tonaliteto, razvija pa se tudi njihov občutek za frazo. V obdobju od osmega leta dalje so otroci 

že pozorni na potek melodije, postope, skoke, ponovljene tone in zaznavajo padajoče, kasneje 

tudi rastoče melodije. Sposobni so prepoznati melodične dele in si že izgrajujejo predstave o 

durovi in molovi lestvici (prav tam). Med 8. in 9. letom naj bi bil razvoj tonalnih predstav 

najintenzivnejši (Sicherl-Kafol, 2001). 
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Razvoj petja

Šest in sedem-letniki so sposobni intonančno natančnega petja v razponu od d1 do b1 in pod 

vodstvom že razvijajo lobanjski register,  svoj  glas pa so sposobni že kontrolirati  (Shehan 

Campbell in Scott-Kassner,1995). Pri teh letih pride do izpada prvih zob, kar se bo poznalo na 

izgovorjavi (McRae, 1991). Z leti se glasovni razpon veča,  pri desetih letih naj bi bili otroci 

sposobni  peti  v  intonaciji  od  as  do  f2.  Otroci  že  frazirajo  in  so  sposobni  peti  osnovno 

večglasje (melodija + ležeči ton, melodija + ostinato) (prav tam). Pri desetih letih so že dovolj 

zreli, da pazijo na izgovorjavo, kontrolirajo pevsko dihanje, frazirajo in se odzivajo na ostale 

zahteve. Pri dečkih se že pojavljajo prvi znaki mutiranja, v splošnem pa velja, da otroci v 

kakovostnem, tudi zahtevnejšem  petju, uživajo (McRae, 1991).

Razvoj gibanja v povezavi z glasbo

Pri šestih in sedmih letih se otroci s skakanjem, ploskanjem odzivajo na glasbo in dinamične 

spremembe v njej. Razvit imajo tudi občutek za metrum in so ga sposobni izvajati s palčkami, 

bobnom … V starosti osem in devet let otroci ohranjajo metrum ob ploskanju, izgovorjavi 

besedila, petju, hoji, izvajajo ostinate … Koordinacija rok je že dovolj razvita za igranje na 

klaviature. Otroci so sposobni tudi hitrega odzivanja na spremembe ritma. Osem in devet-

letniki  so sposobni  plesati  različne ljudske  plese v krogu,  liniji  in  paru,  znajo pa tudi  že 

taktirati. Pri desetih letih se intenzivno razvija fina motorika ter koordinacija gibov prstov in 

dihanja, kar se kaže v sposobnosti igranja na pihala in trobila. Gibanje je v tem obdobju zelo 

priljubljena dejavnost, ob njem pa otroci izvajajo kanone, sposobni so delati več stvari hkrati 

(taktirati metrum in hoditi v določenem ritmu) (Shehan Campbell in Scott-Kassner, 1995).

Razvoj igranja instrumentov

Nešteto  možnosti  pri  utrjevanju  spretnosti  igranja  predstavlja  lastno  telo.  S  ploskanjem, 

tleskanjem, skakanjem, korakanjem, trepljanjem po glavi ramenih, kolenih … lahko otroci 

proizvedejo nešteto različnih zvokov, še preden v roke dobijo instrumente (Shehan Campbell 

in Scott-Kassner, 1995). Otrok pri 5. in 6. letih že zmore vzdrževati pulz, menjavati roke, 

razvita  je že osnovna koordinacija  med očmi in  rokami,  sposobni  so držati  udarjalke.  Za 

otroke te starostne skupine so primerni instrumenti razni bobni, cimbale, triangel … Med 7. in 

9.  letom  pa  se  koordinacija  oko-roka  še  izboljša,  kar  izbiro  instrumentov  poveča  še  na 

zvončke, ksilofon, kljunasto flavto, klaviature ... Pri igranju so otroci sposobni uporabljati že 

obe roki. Po desetem letu se koordinacija oči in rok še izboljša, napreduje tudi fina motorika 
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prstov,  otroci  pa  so  sposobni  nadzirati  svoj  dihalni  aparat.  Otroci  igrajo  instrumentalno 

zahtevnejše  motive,  uporabljajo  obe  roki,  izbor  instrumentov  pa  glede  na  zmožnosti  in 

spretnosti otrok lahko razširimo še na kitaro, pihala in trobila (prav tam). 

Razvoj ustvarjalnosti

Shehan Campbell in Scott-Kassnerjeva (1995) otroško ustvarjalnost razdelita v dve bistveni 

obdobji. V prvem, ki traja od 5. do 9. leta, so ritmični in melodični vzorci zelo pod vplivom 

glasbe, ki jo otrok pozna. Metrum se še spreminja in tudi struktura in tonaliteta še nista jasni. 

V drugem obdobju (10-12 let)  pa glasba  postane  organizirana  glede na vzorce in  pravila 

kulture, v kateri je nastala. Polna je ritmičnih in melodičnih motivov iz poznane glasbe in je 

zato velikokrat manj izvirna (prav tam). 

Od 11. leta naprej se pri otrocih začne razvijati občutek za harmonijo, kar je v osnovni šoli 

pomemben dejavnik za večglasno petje. Razvijejo se še sposobnosti za estetsko oblikovanje in 

vrednotenje.  Otroci  so  sposobni  razumeti  in  doživljati  glasbo  in  jo  kritično  ovrednotiti 

(Denac, 2002). Po Sicherl-Kafolovi (2001) to obdobje traja nekje do 17. leta starosti. 

5.3. VPLIV GLASBE NA RAZVOJ OTROKA 

Glasba od nekdaj spremlja ljudi tako rekoč na vsakem koraku. Ob njej se dobro počutijo, 

veselijo. Njen blagodejen, pozitiven vpliv na človeka potrjujejo številne raziskave. 

Skozi  glasbo se mati  povezuje  z  otrokom že  pred njegovim rojstvom, obenem pa glasba 

spodbuja  razvoj  njegovih  možganov  in  čustvenega  zaznavanja.  V  otroštvu  se  z  glasbo 

zmanjšuje raven stresa in telesne bolečine, hkrati pa izboljšuje motorični razvoj ter razvoj 

jezika  in  komunikacije.  Izboljšajo  se  otrokove  socialne,  intelektualne  in  sposobnosti 

pomnjenja, obenem pa otrok občuti radosti življenja, njegove ustvarjalnosti in lepot  … V 

dobri glasbi je namreč še mnogo več, kot je zmožno zaznati naše uho (Campbell, 2004).

Poslušanje glasbe pred otrokovim rojstvom lahko izkoristimo za otrokov hitrejši razvoj in 

celo ublažimo razvojne motnje (prav tam). Avtor opisuje poskusni program predporodnega 

pouka, ki se začne nekje okrog 30. tedna nosečnosti. V okviru programa so matere poslušale 

posnetke,  ustvarjene  na  podlagi  temeljnih  glasbenih elementov,  ki  so se  iz  tedna v teden 

nadgrajevali in razvijali – od durovih trozvokov do bolj zapletenih akordov. Program je trajal 

petdeset  do  devetdeset  ur.  V mesecih  po  rojstvu  so  ti  otroci  pokazali  številna  pozitivna 
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vedenja (čebljanje,  sledenje s  pogledom, posnemanje  izrazov obraza,  splošna motorika  in 

koordinacija, držanje stekleničke …), ki so jih razvili mnogo prej, kot skupina dojenčkov, ki 

programa ni bila deležna (prav tam).   

Pozitivni  učinki  glasbe so prisotni  skorajda od spočetja naprej  pa vse do odraslosti  in so 

resnični, merljivi in podprti z raziskavami (Campbell, 2004). Glasba ima tako od 18. tedna 

nosečnosti ključno vlogo pri povezovanju zapisov v otroških možganih, obenem pa glasba 

pomirja in spodbuja gibanje ter srčni utrip otroka, ko je še v maternici. Ko pa se otrok rodi in  

z  leti  napreduje,  glasba  pomembno vpliva  na  njegovo inteligenco,  vedenje  in  fiziologijo. 

Nedonošenčki, ki v inkubatorjih poslušajo klasično glasbo, hitreje pridobivajo na teži in imajo 

zato boljše možnosti preživetja. Majhni otroci, ki imajo redni glasbeni pouk so motorično 

spretnejši,  imajo  boljše  bralne  in  matematične  sposobnosti  od  njihovih  vrstnikov. 

Srednješolci, ki pojejo ali igrajo glasbila, dosegajo boljše rezultate na šolskih testih. Študenti 

so  po  poslušanju  ene  Mozartovih  sonat  dosegali  boljše  rezultate  pri  inteligenčnih  testih. 

Možgani odraslih glasbenikov imajo večjo skladnost EEG možganskih valov in se lahko celo 

anatomsko razlikujejo od možganov ne-glasbenikov … (prav tam).   

Dr.  Alfred  Tomatis,  specialist  za  motnje  sluha  je  pri  delu  z  otroki  s  psihičnimi,  učnimi 

težavami in  ljudmi s poškodbo glave uporabil terapijo z glasbo. Ugotovil je, da imajo različne 

frekvence zvoka presenetljivo različne učinke na paciente.  Najboljše rezultate so prinašale 

visoke frekvence, ki so povečevale raven energije in pomirjale paciente. Odkritje je povezal z 

dejstvom, da otrok v maternici in po porodu sliši visoke frekvence materinega govora. Ko se 

je ukvarjal  z razvojno in čustveno motenimi otroki,  je enak učinek, kot visoke frekvence 

posnetega materinega glasu, povzročila tudi Mozartova glasba (prav tam).  

Na švicarskih šolah so izvedli raziskavo med učenci s težavami na intelektualnem (branje, 

tiho,  samostojno delo)  in  socializacijskem področju (osamljenost,  vključevanje v skupino, 

strah), učenci z vedenjskimi motnjami in učenci s težavami z motivacijo za delo. Izboljšali so 

kakovost izvajanja glasbenega programa v šoli, pri tem pa niso povečevali števila ur glasbene 

vzgoje. Rezultati so pokazali,  da je vpliv glasbene vzgoje zelo velik pri mlajših otrocih, s 

starostjo  pa  upada.  Poleg  tega  so  se  pokazali  izjemni  napredki  na  posameznih  področjih 

otrokove osebnosti (Denac, 2002). 

47



Lucija Jekovec; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Do podobnih ugotovitev je prišla Sicherl-Kafolova (2001), ki ugotavlja, da s sistematično, 

kontinuirano, celostno glasbeno vzgojo učinkovito vzpodbujamo glasbeni in splošni razvoj 

otrok.  Uresničeni cilji  celostne glasbene vzgoje spodbudijo uravnotežen razvoj afektivno-

socialnega, kognitivnega in psihomotoričnega področja. Kvalitetne glasbene izkušnje imajo 

izjemen pomen zlasti v obdobju do devetega leta starosti (prav tam).  

Glasba  izboljšuje  tudi  sposobnost  branja  in  pomnjenja,  veča  ustvarjalnost  in  širi  besedni 

zaklad. To trditev potrjuje raziskava med prvošolci, ki so sedem mesecev petkrat tedensko po 

eno  minuto  spoznavali  glasbo  in  gibanje  v  povezavi  z  njo.  Prvošolci,  ki  so  bili  deležni 

glasbenih  dejavnosti,  so  se  na  standardnem  preizkusu  branja  izkazali  16%  bolje,  kot 

„neglasbena“ skupina (Campbell, 2004). 

Pomemben vpliv glasbe na razvoj branja in pisanja sta potrdili tudi Božičeva in Habetova 

(2007). V raziskavi med pet in šestletniki sta odkrili pomembno povezanost med razvojem 

glasbenih sposobnosti in sposobnostmi fonološkega zavedanja. Na prepoznavanje začetnega 

in  končnega glasu  v  besedi  vpliva  melodični,  medtem ko na  njihovo povezovanje  vpliva 

ritmični  posluh.  Avtorici  zaključujeta,  da  z  glasbenimi  dejavnostmi,  ki  vključujejo 

prepoznavanje ritmičnih in  melodičnih vzorcev, lahko že v vrtcu pomembno vplivamo na 

otrokovo uspešnost pri branju in s tem tudi pri ostalih šolskih dejavnostih (Božič in Habe, 

2007).      

Mori (2003) opisuje pozitivne vplive dodatnega glasbenega izobraževanja otrok na učni uspeh 

pri temeljnih šolskih predmetih. Večja časovna obremenitev otrok z vajami petja ali igranja 

poleg  tega  vpliva  tudi  na  vztrajnost,  zanesljivost  in  prispeva  k  njihovi  samozavesti  in 

kritičnosti.  Senzibilno  igranje  na  instrument  pozitivno  vpliva  na  otrokovo  socialno 

rahločutnost,  igranje  v  skupinah  pa  izboljša  poslušanje  in  otroka  navaja  na  skupno 

odgovornost (prav tam). Do podobnih zaključkov so prišli v Berlinu, kjer so potrdili tezo, da 

igranje na instrument izboljšuje otrokove kognitivne, kreativne, estetske, psihomotorične in 

socialne sposobnosti, obenem pa vpliva na motivacijo, čustveno razpoloženje, premagovanje 

pritiskov …  (Ajtnik v Mori, 2003).

Campbell  (2004)  opisuje  tudi  izboljšanje   razredne  klime,  ki  pomembno  vpliva  na  učne 

dosežke in tudi napredek v odnosu do šolskega osebja. Do pozitivnih rezultatov so prišli z 

vključevanjem glasbe  v  šolo,  in  sicer  z  obiski  koncertov  orkestra,  predvajanjem klasične 

glasbe v šolskem radiu in intenzivnim vključevanjem glasbe v dejavnosti ob pouku(prav tam). 
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Neka delovna terapevtka je z glasbo dosegla izjemne rezultate pri hiperaktivnem dečku, ki je s 

predirljivim kričanjem in norenjem spravljal ob živce svet okrog sebe. Ugotovili so, da je 

izjemno občutljiv na zvočne, vidne in tipne dražljaje iz okolja, imel je težave z ravnotežjem in 

ni bil sposoben slediti zaporedju dejavnosti. Delovna terapevtka je dečku predvajala posnetke 

indijanskega bobnanja in petja, ki ga je popolnoma prevzelo, užival je ob vibracijah in zraven 

pel. Sčasoma je terapevtka dodajala glasbi tudi gibalne vaje … Po določenem času je deček 

postal  manj  napadalen  in  divji.  Enakomerna  ritmična  glasba  in  moško  petje  sta  dečku 

pomagale najti način izražanja samega sebe (Campbell, 2004). 

Struktura in estetska privlačnost melodije pomagata ohranjati podatke, ki jo spremljajo. To s 

pridom  izkoriščajo  oglaševalci,  ki  svoje  oglase  opremijo  s  prijetnimi  melodijami,  ki  se 

poslušalcu vtisnejo v prijeten spomin. Enak učinek bi lahko dosegli tudi učitelji v šolah pri 

ponavljanju  snovi  (Campbell,  2004).  Zgolj  pri  ponavljanju  pa  zato,  ker  „večji  kot  je 

intelektualni  napor,  bolj  postaja  glasba  odveč.“  (De  la  Motte-Haber,  1990,  str.  197)  Pri 

intelektualno zahtevnem delu je torej glasba bolj moteči kot spodbudni dejavnik, medtem ko 

pri  enoličnem delu ta vpliva na boljše razpoloženje in celo večjo delovno storilnost (prav 

tam).

Zgoraj opisane raziskave potrjujejo, da nas pozitivni vplivi glasbe spremljajo skorajda povsod 

in prav v vseh obdobjih življenja. Izredno pozitiven vpliv ima zlasti klasična glasba, poleg te 

pa   otrokove možgane  lahko  vzpodbujamo tudi  z  najrazličnejšimi  žanri,  glasbo v  drugih 

jezikih,  otroško   in  ritmično  razposajeno  glasbo,  pri  čemer  je  najpomembnejše,  da  ta  ni 

preglasna (Campbell, 2004). Od slehernega učitelja je torej odvisno, ali bo izsledke raziskav 

znal koristno uporabiti pri svojem šolskem delu z otroki. Zlasti v zgodnjem šolskem obdobju, 

ko so učenci za glasbene dražljaje kar najbolj dovzetni (Sicherl-Kafol, 2001) pa je bistveno, 

da učencem pokažemo, kako radi imamo glasbo mi sami (Campbell, 2004).
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EMPIRIČNI DEL

6. RAZISKAVA

6.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE

Zvok in glasba pomembno vplivata na razvoj človeka že v obdobju pred njegovim rojstvom. 

Pravilno izbrana glasba vpliva na razvoj otrokovih možganov že v maternici in v zgodnjem 

otroštvu. Ozaveščenost staršev in vzgojiteljev o razsežnostih vpliva zvočnega okolja in glasbe 

na  otrokov  čustveni,  intelektualni  in  duhovni  razvoj  je  različna.  Prav  tako  so  različne 

zmožnosti staršev in vzgojiteljev za ustvarjanje ustreznega zvočnega okolja in spodbujanje 

glasbenega udejstvovanja predšolskih otrok. 

Za večino otrok se sistematična glasbena vzgoja tako začne šele z vstopom v osnovno šolo. 

Med njenimi bistvenimi cilji želim izpostaviti, da se otroku omogoči doživljanje glasbe, zbuja 

veselje do nje, hkrati pa vpliva na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Glasbena 

vzgoja, kot že njeno ime pove, ima izrazito vzgojno funkcijo in je pomembna pri celostnem 

razvoju otrokove osebnosti. Učitelj, ki je temeljni steber poučevanja glasbene vzgoje, je torej 

tisti, ki skozi glasbo lahko vpliva na otrokov estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj. 

Uspešnost  glasbenega  pouka  pa  je  odvisna  od  mnogih  dejavnikov,  zagotovo  pa  je  eden 

najpomembnejših  motivacija.  Na  otrokov  interes  do  glasbe  v  veliki  meri  vpliva  njegova 

osebna izkušnja. Če ima otrok svoje glasbene dejavnosti v prijetnem spominu, če te potekajo 

veselo in se ima ob njih lepo, se mu zdijo zanimive, se jih bo že vnaprej veselil in si jih sam 

želel. Tu pa se kaže izredno pomembna vloga učitelja. V prvem in delno drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pri glasbeni vzgoji ta pomembna vloga sloni na učitelju razrednega 

pouka.  Od  njegove  strokovne  usposobljenosti,  osebnostnih  značilnosti,  motivacije, 

inovativnosti, inventivnosti in ozaveščenosti o pozitivnih vplivih glasbe na otroka je odvisna 

ne le kakovost poučevanja glasbene vzgoje v okviru pouka, temveč tudi način,  s  katerim 

spodbuja kakovostno, širše in poglobljeno otrokovo izkustvo glasbenega delovanja v okviru 

interesnih dejavnosti, dni dejavnosti, medpredmetnih povezav ter preventivnih in proaktivnih 

dejavnosti, ki jih opredeljuje vzgojni načrt šole. 
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V diplomski nalogi teoretično in empirično predstavljam in proučujem možnosti za glasbeno 

delovanje otrok v javni šoli v prvem triletju in 4. in 5. razredu drugega triletja, ki ga vodi 

učitelj razrednega pouka. Oblikovala sem naslednje cilje:

1. Ugotoviti  in  predstaviti  zakonske  možnosti  za  izvajanje  glasbenih  dejavnosti  v 

obveznem programu osnovne šole in izven  rednega pouka glasbene vzgoje v prvem 

triletju in v 4. in 5. razredu drugega triletja.

2. Ugotoviti, kako se glasbene dejavnosti izven rednega pouka glasbene vzgoje, v katere 

so vključeni učenci od 1. do 5. razreda osnovne šole in jih vodijo učitelji razrednega 

pouka, izvajajo v slovenskih šolah.

3. Identificirati pomanjkljivosti in možne izboljšave pri izvajanju glasbenih dejavnosti, ki 

jih  vodijo učitelji razrednega pouka izven rednega pouka glasbene vzgoje.

6.2. RAZISKOVALNI VPRAŠANJI

V skladu s cilji diplomske naloge, sem izpostavila sledeči raziskovalni vprašanji:

1. Ali v javnih šolah učitelji razrednega pouka izkoriščajo vse možnosti, ki jih imajo na 

voljo za izvajanje glasbenih dejavnosti?

2. Katere so potrebne aktivnosti za izboljšanje stanja pri izvajanju glasbenih dejavnosti, 

ki  potekajo  na  šolah  izven  rednega  pouka  glasbene  vzgoje  in  jih  vodijo  učitelji 

razrednega pouka?

6.3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V raziskavi sem uporabila metodo študije primera (Sagadin, 1991), predmet raziskave pa so 

bili primeri dobre prakse, ki pod vodstvom učiteljev razrednega pouka potekajo izven rednega 

pouka glasbene vzgoje,  z  učenci  od 1.  do 5.  razreda  osnovne šole.  Študijo primera sem 

izvedla na treh osnovnih šolah, pri treh učiteljih razrednega pouka, ki sem jih k sodelovanju 

povabila na osnovi priporočil Zavoda za šolstvo RS. Kot zanimivost naj še omenim, da sta 

bili dve šoli mestni, ena pa podeželska. 

Pred izvedbo raziskave sem želene učitelje razrednega pouka kontaktirala prek elektronske 

pošte, v kateri sem jih povabila k sodelovanju in jim kratko predstavila namen diplomskega 

dela.  Vsi  trije  kandidati  so  se  pozitivno  odzvali.  V maju  2011  sem učitelje  obiskala  na 
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osnovnih  šolah,  kjer  sem z  njimi  izvedla  pol-strukturirane  intervjuje  (Vogrinc,  2008).  Pri  

analiziranju primerov dobre prakse sem poleg tega uporabila še nabor zapisov o dogodkih 

(programi, poročila, objave na internetu, zvočni in videoposnetki, fotografije, …), ki so mi jih 

posredovali  sogovorniki  ali  pa  sem jih  pridobila  sama.  Fotografije  iz  lastnih  virov  sem 

uporabila z dovoljenjem. 

V  okviru  študije  primera  sem  v  pol-strukturiranem  intervjuju  pridobivala  informacije  o 

naslednjih vsebinskih sklopih: 

− katere oblike glasbenega delovanja in dejavnosti povezane z glasbo potekajo na šoli in v 

katerih okvirih,

− s kakšnimi vsebinami učitelji vzpodbujajo glasbeno delovanje otrok v šoli,

− v kakšnih organizacijskih, prostorskih in materialnih pogojih potekajo dejavnosti ,

− kakšne so možnosti in priložnosti za javne predstavitve glasbenih dosežkov, 

− s katerimi problemi se učitelji srečujejo pri izvajanju glasbenih dejavnosti,

− katere so možnosti za kvalitativno in kvantitativno izboljšanje glasbenega delovanja.

Ti sklopi so predstavljali okvirna, osnovna vprašanja, na podlagi katerih sem intervjuvancem 

sproti postavljala dodatna podvprašanja. Učitelje sem osebno obiskala na osnovnih šolah, kjer 

sem si ogledala tudi pogoje, v katerih potekajo glasbene dejavnosti.  Udeležila sem se tudi 

dveh  prireditev,  tako  da  sem vse  intervjuvance  videla  pri  neposrednem delu  z  otroki.  Iz 

zbranega materiala sem na koncu izdelala poročilo o raziskavi.  

Objektivnost raziskave sem zagotovila z magnetofonskim posnetkom intervjujev, s čimer sem 

se  poskušala  izogniti  morebitnim  subjektivnim vplivom (Sagadin,  2001).  Veljavnost  sem 

preverila tako, da sem razlago skupaj z ustreznimi empiričnimi ugotovitvami dala v presojo 

udeležencem raziskovalne  situacije  (prav  tam).  Prosila  sem jih  za  komentar  in  mnenje  o 

„pravilnosti“  mojih  interpretacij  (Mesec,  1998),  s  katerimi  so  vsi  sodelujoči  soglašali. 

Zanesljivost pa pri študiji primera težko zagotavljamo in preverjamo, saj je pri njeni ponovitvi 

primer najverjetneje že drugačen (prav tam).
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Na podlagi zbranih podatkov lahko kot primere dobre prakse izpostavljam interesni dejavnosti 

Pevski zbor in Orffove skupine. V okviru slednjih je potekal tudi inovacijski projekt. Tako 

Pevski zbor kot tudi Orffove skupine so aktivni in se predstavljajo na šolski in širši lokalni 

ravni.  Tretja  dejavnost,  ki  bi  jo  rada  izpostavila  pa  je  Finale  Note  Pad.  Ta  je  del  

medpredmetnega povezovanja z glasbo in vključuje njeno poučevanje s pomočjo računalnika. 

Dejavnost  poteka  med urami  dopolnilnega,  dodatnega  pouka,  med podaljšanim bivanjem, 

včasih pa tudi v urah oddelčne skupnosti. 

7.1. PEVSKI ZBOR

Moja sogovornica je vodja treh pevskih zborov na šoli. V prvem so učenci prvega triletja, v 

drugem četrto- in petošolci, v tretjem pa učenci od 6. razreda dalje. Takšna razdelitev se ji zdi 

smiselna zaradi različnega predznanja učencev in njihove sposobnosti koncentracije za delo.
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Tabela 3: Pevski zbor

Starost učencev Število učencev Vaje (tedensko)
Otroški pevski zbor 1. - 3. razred 33 1 ura

Mlajši mladinski pevski zbor 4. in 5. razred 15-20 2 uri

Mladinski pevski zbor 6. - 9. razred 10-15 2 uri
Vir: lastni

Vaje z mlajšimi učenci niso strogo pevske, pač pa vključujejo tudi igre, izštevanke in druge 

aktivnosti, „zato bi bilo boljše ime za to dejavnost kar Glasbene urice.“  (Priloga 1) Četrto- in 

petošolci pa imajo vaje pevskega zbora dve uri na teden. Pred pomembnimi nastopi pa le 

redne vaje niso dovolj. Pri tem je moja sogovornica poudarila: „Pri starejših učencih je sicer  

priporočljivo, da bi pevski zbor imel vaje 4 ure tedensko, ampak tega ne zmorem, znanja mi  

zmanjkuje, zasedba bi morala biti stalna in delo potekati na višjem nivoju. V okviru svojih  

zmožnosti  dajem vse  od sebe,  zato menim,  da bi  bili  vsaj  za vodenje  mladinskega zbora  

primernejši predmetni učitelji.“  (Priloga 1) Vaje pevskega zbora potekajo v popoldanskem 

času, ko so učenci „zelo razigrani, včasih utrujeni, popoldan jih čakajo že druge, izvenšolske  

dejavnosti,“ (prav tam) zato v delo zbora vključuje veliko vaj za sproščanje. Zbor najmlajših 

učencev je najbolje obiskan, pri njem sodeluje kar 33 učencev. Z leti pa zanimanje upada, v 

drugi skupini je od 15 do 20 učencev, starejših pa še manj. Razlog za to sogovornica vidi v 

tem,  da  „starejši  kot  so  učenci,  več  drugih  zaposlitev  in  dejavnosti  imajo,  zato  za  zbor  

marsikdaj  zmanjka  časa.“ (prav  tam)  Učenci,  ki  obiskujejo  pevski  zbor  so  večinoma 

začetniki,  le  redko  pa  se  kljub  svojemu  velikemu  potencialu  za  to  interesno  dejavnost 

odločajo tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo. Ti so z njo velikokrat zelo obremenjeni, saj „igrajo 

v orkestrih, imajo dvakrat tedensko uro in še teorijo,“ in se ravno zato rajši odločajo za ne-

glasbene interesne dejavnosti (prav tam). 

Zbori imajo za svoje delo na voljo dve učilnici. Prva je razredna učilnica s klavirjem, druga pa 

„glasbena, ki je prav tako opremljena, v njej je tudi nekaj malih instrumentov, računalnik,  

predvajalnik glasbe.“ (priloga 1).
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Učilnici,  v  katerih  zbori  delujejo,  sta  svetli  in  razmeroma  prostorni,  vendar  pa  nista 

prilagojeni  njihovemu delu. V njih so namreč šolske klopi, ki jih je potrebno vsakič sproti 

umikati.  Primernejša bi bila učilnica oziroma dvorana brez klopi, kjer bi bili stoli ves čas 

razporejeni v polkrogu. Pri svojem delu zbor včasih uporablja tudi male instrumente, a je teh 

zelo malo, nekateri so v  slabem stanju. Vendar sogovornica do tega ni preveč kritična. Meni, 

da bi bilo stanje lahko boljše, če bi bila sama bolj vztrajna pri svojih zahtevah in dodaja: 

„Delam s tem, kar imam na razpolago.“ (Priloga 1)
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Slika 5: Razredna učilnica s klavirjem

Vir: lastni 
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Slika 6: Razredna učilnica, druga stran

Vir: lastni 

Slika 7: Glasbena učilnica

Vir: lastni
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Slika 9: Slabo oskrbovan instrument v kabinetu

Vir: lastni

Slika 8: Opremljenost glasbene učilnice

Vir: lastni 
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Vaja pevskega zbora se ponavadi začne s sproščanjem in nadaljuje z igrami in vajami za 

upevanje. Zlasti pri mlajših učencih se nato pogovorijo o vsebini pesmi, ki jo bodo peli in jo 

tudi dramatizirajo. 

„Peli smo pesem o uri … učenci predstavljajo kazalce, eden je minutni (teče hitro), drugi urni  

(koraka počasi) … Zraven prepevamo. Učenci doživeto pojejo, ker komaj čakajo, da pridejo  

na vrsto. Veliko vključujem tudi pesmi v angleškem jeziku,  peli smo „Five brown teddies,  

sitting on the wall.“  Tisti učenci, ki so lepo sodelovali, so predstavljali medvedke … To jih  

zelo motivira. Dodam pa še razne rajalne igre, preproste didaktične igre za razvijanje ritma,  

intervalov. Vse to vpletaš v petje, če postane dolgočasno in pozornost upade.“ (Priloga 1)

V četrtem  in  petem  razredu  so  učenci  že  vajeni  bolj  intenzivnega  dela  in  tudi  njihova 

pozornost je daljša. Motivira jih že sam program, ki ga učiteljica izbere tako, da je tematsko 

povezan, raznolik in za učence vabljiv, prilagaja pa se tudi sposobnostim pevcev (prav tam). 

Program  se  prilagaja  tudi  priložnostim,  tako  je  ob  koncu  leta  več  zimsko  obarvanih  in 

prazničnih pesmi, ob materinskem dnevu pojejo pesmi o mamah, družinah, prirejajo pa tudi 

tematske  koncerte.  Primer  programa  ob  materinskem  dnevu  je  naveden  spodaj,  več 

programov pa je v v prilogah (Priloga 4).  

Program koncerta ob materinskem dnevu (24. 3. 2011): 

Otroški pevski zbor: 

1. MAMICA JE KAKOR ZARJA (Franjo Neubauer)

2. ANGINA (Janez Močnik)

Mlajši mladinski pevski zbor: 

3. MAMICA MOJA (Maks Simončič)

4. KO SE SMEJEŠ (Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay) 
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Na vprašanje, kdo vse lahko pride k zboru, je sogovornica odgovorila: „Vsak, ki ga to veseli,  

lahko pride.“ (Priloga 1) in dodala, da avdicij za zbore ne dela, pač pa je vesela vsakogar, tudi  

če jim pomaga zgolj pri pripravljanju prostorov. Prepričana je, da „glasba koristi vsakomur.“ 

(prav tam) Seveda to pripelje tudi do situacije, ko mora usklajevati delo med bolj in manj za 

glasbo nadarjenimi učenci.  „Tisti, ki jim gre bolje, jim daš zahtevnejše naloge. Tudi slabši  

učenci imajo svojo vlogo. Vsak je član te skupine in po svojih zmožnostih doprinese k njej.“ 

(prav tam) Učiteljica vsakomur poskuša dodeliti primerno vlogo, pri tem ne poudarja napak, 

ampak jih poskuša z veliko skupinskega petja odpraviti, obenem pa pohvali sleherni napredek 

učencev. Ti zato radi hodijo k pevskemu zboru, učiteljica pa jih poskuša motivirati s tem, da 

se imajo učenci pri urah lepo in da ob tem doživljajo prijetna čustva. Ob koncu leta skupaj 

odidejo  še  na  izlet,  letos  bodo obiskali  Ljubljano,  kjer  si  bodo za  nagrado  ogledali  kino 

predstavo (prav tam). 

Zbori imajo veliko nastopov čez celo leto. Največkrat se prestavljajo na matični osnovni šoli, 

kjer v prireditveni prostor spremenijo kar šolsko jedilnico.  Veliko se predstavljajo tudi na 

lokalni ravni, kjer so zelo dobro sprejeti, na regijski in državni ravni pa še niso sodelovali. V 

prihodnosti načrtujejo tudi gostovanja na drugih osnovnih šolah (priloga 1).
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Slika 10: Šolska jedilnica, ki služi kot prireditveni prostor

Vir: lastni
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Na moje vprašanje, kaj vse so počeli v zadnjih dveh letih, je sogovornica odgovorila, da vsako 

leto poteka približno enako. „Najprej sodelujemo pri komemoraciji za padle borce, pojemo v  

sosednjem  kraju.  Decembra  je  prav  tako  na  lokalni  ravni  prireditev  Prižgimo  lučke  na  

novoletnem drevesu in z zborom sodelujemo. Prav tako pojemo pri upokojencih ob koncu leta,  

v sosednji občini pa smo razveselili člane Društva za osteoporozo. Pred novoletnimi prazniki  

imamo na šoli prireditev ob koncu leta, ponavadi zadnji dan pred počitnicami. Februarja, ob  

kulturnem prazniku,  velikokrat  šola pripravlja  prireditev za celotno krajevno skupnost,  ta  

poteka v kulturnem domu. Ob tej priložnosti smo imeli tematske prireditve – Neža Maurer,  

Svetlana Makarovič. Naslednji na spisku je materinski dan, imamo spet prireditev. Vključili  

smo   se  tudi  v  študentski  projekt  Teden  mladih.  Kdor  je  želel,  je  lahko  sodeloval  pri  

projektnem pevskem zboru, s katerim smo predstavili dve pesmi v angleškem jeziku in jih  

povezali  z  gibanjem.  Sodelujemo  tudi  na  otvoritvah  šolskih  tekmovanj.  Zaključimo  pa  

ponavadi s samostojnim koncertom, letos pa smo izjemoma peli na prireditvi za šolski sklad.“  

(priloga 1) Natančen razpored nastopov v zadnjih dveh letih je predstavljen v tabeli spodaj  

(tabela 4).   
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Tabela 4: Predstavitve pevskih zborov v šolskih letih 2009/10 in 2010/11

Datum Priložnost Nastopajoči Raven 

23. 10. 2009 Komemoracija ob dnevu 
mrtvih

Mlajši mladinski in mladinski pevski 
zbor in dve deklamaciji Lokalna raven

4. 12. 2009 Prižiganje lučk na novoletni 
jelki Vsi trije šolski zbori Lokalna raven

9. 12. 2009 Nastop v Društvu 
upokojencev Mladinski pevski zbor Lokalna raven

24. 12. 2009 Prireditev ob zaključku leta Vsi trije šolski zbori v sodelovanju z 
drugimi nastopajočimi Matična OŠ

5. 2. 2010 Kadar Ljubimo – prireditev ob 
kulturnem prazniku

Mladinski pevski zbor v sodelovanju 
z drugimi nastopajočimi Lokalna raven

25. 3. 2010 Prireditev ob materinskem 
dnevu

Otroški in mladinski pevski zbor + 
kvintet bratov in sester Matična OŠ

12. 5. 2010 Zaključni koncert Vsi trije šolski zbori Matična OŠ

15. 5. 2010 Nastop na Tednu mladih Projektni pevski zbori Lokalna raven

22. 10. 2010 Komemoracija za padle borce Mlajši mladinski pevski zbor Lokalna raven

17. 12. 2010 Prižiganje lučk na novoletni 
jelki Mlajši mladinski pevski zbor Lokalna raven

December 
2010 Novoletni koncert Vsi trije šolski zbori v sodelovanju z 

drugimi nastopajočimi Matična OŠ

5. 2. 2010 Prireditev ob kulturnem 
prazniku

Vsi trije šolski zbori v sodelovanju z 
drugimi nastopajočimi Lokalna raven

24. 3. 2011 Proslava ob materinskem 
dnevu

Otroški in mlajši mladinski pevski 
zbor Matična OŠ

30. 3. 2011 Uvod v področno 
matematično tekmovanje Mlajši mladinski pevski zbor Matična OŠ 

14. 4. 2011 Dobrodelna prireditev za 
šolski sklad

Vsi trije šolski zbori v sodelovanju z 
drugimi nastopajočimi Jedilnica OŠ

Vir: lastni

Za nekatere koncerte izdelajo tudi uradna vabila (priloga 5). Za sceno in okrasitev prostora pa 

največkrat poskrbijo učenci v sklopu likovne vzgoje. 
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Slika 12: Okrasitev prostora ob materinskem dnevu

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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Da so nastopi pevskih zborov pestrejši, vanje večkrat vključijo tudi gibalne in dramaturške 

elemente, prireditve pa soustvarjajo tudi drugi člani šole in lokalnega okolja, kot so plesne 

skupine, igralci, recitatorji, instrumentalisti …

Ob tematskih koncertih učenci pri pouku ustvarjajo plakate in druge izdelke, ki jih razstavijo 

po prostoru. Na dobrodelnem koncertu so učenci svoje izdelke tudi prodajali, izkupiček pa 

namenili šolskemu skladu. To je bil tudi edini koncert z vstopnino za poslušalce  (slika 15). 

Šola je s tem naredila velik korak pri prebujanju socialnega čuta učencev. 
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Slika 14: Vabilo na zaključni koncert pevskih zborov

 
Vir: Galerija OŠ Predoslje: 
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

Slika 13: Vabilo na prireditev ob kulturnem 
prazniku

Vir: lastni 

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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Slika 15: Vstopnica za dobrodelni koncert

Vir: lastni

Slika 16: Mladi glasbenik na šolski prireditvi

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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Slika 17: Folklorna skupina 

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

Slika 18: Izdelki, namenjeni prodaji v dobrodelni namen

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html


Lucija Jekovec; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Učenci so na nastopih sproščeni, radi pojejo, njihova mentorica pa jih pri tem vzpodbuja. Da 

bi učencem pokazali, kako cenijo njihov čas, ki ga vlagajo v nastope, jim je šola ob zadnjem 

letošnjem nastopu podelila tudi zahvale za sodelovanje (sliki 21 in 22, priloga 6).  

66

Slika 19: Petje v povezavi z gibanjem

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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Slika 20: Podelitev zahval

Vir: Galerija OŠ Predoslje: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html

Slika 21: Zahvala za sodelovanje

Vir: lastni

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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Da delajo dobro, dokazuje tudi velika šolska jedilnica, ki je ob njihovih nastopih nabito polna. 

O tem sem se prepričala tudi sama ob obisku Dobrodelne prireditve za šolski sklad v aprilu 

letos.  Videoposnetek  dela  prireditve,  ki  je  vključevala  nastope  vseh  treh  pevskih  zborov, 

folklorne skupine, solistov, plesalcev in ostalih ustvarjalcev iz širšega lokalnega okolja, je v 

prilogi 12.

Kljub vsemu, kar se pozitivnega dogaja ob delu sogovornice, je še prostor za izboljšave. Poleg 

slabše  opremljenosti  šole,  primanjkovanja  časa  in  notnega  gradiva,  sogovornica  glavni 

problem vidi v lastnem primanjkljaju glasbenega znanja. Samokritično priznava, da posebne 

glasbene izobrazbe nima in dodaja, da v času študija ni dobila dovolj znanja za kakovostno 

vodenje pevskih zborov. „Kar sem dobila znanja, sem ga dobila izven fakultete, pri svojih  

interesih,“ še pravi, s petjem se je začela namreč ukvarjati že v prvem razredu osnovne šole in 

ob njem še vedno vztraja. Vsekakor pa bi ji bilo veliko lažje, če bi imela nekoga, na kogar bi 

se lahko obrnila s svojimi težavami. Največji problem predstavljajo namreč instrumentalne 

spremljave pevskih zborov, za kar sama ni primerno usposobljena. Na večini osnovnih šol se 

v takšni situaciji obrnejo na predmetnega učitelja glasbene vzgoje, ki pa je na tej šoli redko 

prisoten. Sogovornica za pomoč prosi učence in bivše učence,  vendar se težko uskladijo za 
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Slika 22: Zadovoljni poslušalci so napolnili šolsko jedilnico

Vir: lastni
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vaje.  Idej  za  ustvarjalno  delo  ima veliko,  vendar  mnoge  izmed  njih  ostajajo  neizpeljane. 

„Potrebovala bi nekoga,  ki  bi  mi  bil  v  oporo,  imel  glasbeno izobrazbo in bil  pripravljen  

sodelovati …“ (priloga 1)  

Da bi  izpopolnila  svoje  znanje,  se  sogovornica  udeležuje  številnih  seminarjev s  tematiko 

zborovske ustvarjalnosti, saj „če želiš to res početi, se moraš samoiniciativno izobraževati in  

iti naprej.“ (priloga 1) Na teh izobraževanjih pa se dogaja protislovje. Seminarjev na osnovni 

stopnji se namreč lahko udeleži vsak učitelj z osnovnim glasbenim znanjem, medtem ko v 

primeru,  da  želiš  poseči  še  stopnjo  više, „organizatorji  seminarjev  zahtevajo  znanje  

instrumenta.“  (prav tam) In to kljub temu, da so to seminarji namenjeni prav učiteljem, ki 

poučujejo na osnovnih šolah.

Izpostavila sem še problem majhnega števila učiteljev razrednega pouka, ki bi se ukvarjali s 

tovrstnimi glasbenimi dejavnostmi. Sogovornica težavo vidi prav v pomanjkanju strokovnega 

znanja in je mnenja,  „da naj ima vzgojne predmete, pa naj bo katerikoli že, strokovnjak, ki  

ima na tem področju veliko znanja. Povprečen učitelj razrednega pouka lahko učencem da  

neko glasbeno osnovo, kaj več pa težko.“  Obenem se sprašuje, kam odidejo vsi sposobni 

diplomanti glasbene akademije, ki bi lahko kakovostno vodili tovrstne zbore. Zaveda se, da 
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Slika 23: Klavirska spremljava učenca

Vir: Galerija OŠ Predoslje: 
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/NOVICE/novice.html
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niso vsi učitelji razrednega pouka glasbeno usmerjeni in dodaja, da je težko biti strokovnjak 

na tako širokem področju, kot je razredni pouk.

Vseeno pa ob podpori vodstva šole (ki je včasih sicer ne razume), staršev, lokalne skupnosti in 

predvsem zaradi veselja učencev, pri svojem delu vztraja. Užitek učencev ob teh dejavnostih 

postavlja na prvo mesto. Svojo glavno vizijo vidi v tem, da  „učencem pokažem, kakšne so  

možnosti, kaj v življenju lahko počnejo. Če jih stvar pritegne, bodo to počeli še naprej, če pa  

jih ne, bodo iskali druge dejavnosti.“  (priloga 1)

Poleg pevskih zborov moja sogovornica vodi še angleške bralne urice,  v katere vključuje 

glasbo,  na  šoli  pa  so  organizirali  tudi  tehniški  z  naslovom „Ljudsko  izročilo,“  v  okviru 

katerega se je predstavila  folklorna skupina,  ogledali  pa so si  še narodne noše in  ljudske 

instrumente. Prav folklorno skupino, ki se pri  svojem delovanju povezuje tudi s pevskimi 

zbori,  prav  tako vodi  učiteljica  razrednega pouka.  Glasbenih  izbirnih  predmetov za  tretje 

triletje pa zaenkrat še ni. 

Na osnovni šoli so seznanjeni tudi s proaktivnim in preventivnim delovanjem, sogovornica je 

bila tudi sama prisotna v skupini, ki je sestavljala vzgojni načrt. Zaveda se, da je „zbor že sam 

po sebi preventivna dejavnost, saj učencem s tem pokažeš, kako lahko kvalitetno preživljajo  

prosti  čas,“  in  kot  pojasnilo  dodaja,  da  so  v  vzgojni  načrt  vključili  širše  sklope,  ne  pa 

podrobnih dejavnosti (prav tam).

70



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

7.2. „FINALE NOTE PAD“ – POUČEVANJE GLASBE S POMOČJO 
RAČUNALNIKA

Pri tej dejavnosti učenci včasih pri glasbeni vzgoji, največkrat pa v sklopu medpredmetnih 

povezav,  dopolnilnega  pouka,  ur  oddelčne  skupnosti  in  v  podaljšanem bivanju,  praktično 

spoznavajo ali utrjujejo znanje pisanja notnega zapisa na dano besedilo. Sogovornik meni, da 

računalnik lahko veliko olajša in hkrati popestri delo pri glasbeni vzgoji. Nikakor ne more 

nadomestiti učiteljevega glasu pri petju ali izreki, je pa odličen pripomoček. 
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Slika 24: Glasbeni program Finale Note Pad v teku

Vir: lastni 
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Ta dejavnost  še  nima statusa  niti  izbirnega  predmeta  niti  interesne  dejavnosti,  saj  je  bilo 

interesa  zanjo  v  preteklosti  premalo,  za  kar  moj  sogovornik  krivi  številne  popoldanske 

dejavnosti. Letos pa so četrtošolci pokazali izjemno zanimanje, a ker je predmet primernejši 

za peti razred, se bo kot interesna dejavnost zanje najverjetneje začel izvajati v naslednjem 

šolskem letu. 

Računalnik v povezavi z glasbeno vzgojo pride največkrat do izraza, ko z učenci obravnavajo 

glasbeno  teorijo.  Te  ure  „lahko  postanejo  duhamorne.  Zato  uporabljam  računalniški  

program,  ker  se  mi  zdi,  da  na  zanimiv  način  učenci  dobijo  teoretično  glasbeno  osnovo.  

Učenje poteka prek glasbenih izkušenj.“ (priloga 2) Ker so učenci navdušeni, ta dejavnost ne 

poteka več le v okviru glasbene vzgoje sogovornikovega razreda, pač pa jo razširja še na 

druge predmete, dopolnilni pouk ali podaljšano bivanje, kjer se lahko v pisanju notnega zapisa 

preizkusijo tudi drugi učenci. 
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Slika 25: Razredna učilnica z interaktivno tablo

Vir: lastni 
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Dejavnost poteka po ustaljenem redu. Najprej v razredu (matičnem ali v glasbeni učilnici) z 

učenci ugotovijo ritem določenega besedila, ki ga največkrat izberejo med poezijo mladinskih 

avtorjev ali lastnimi deli učencev, ki so nastala med urami slovenščine. Besedilu nato glede na 

ritem določijo taktovski način. Po tem pa se delo prestavi v računalniško učilnico. „Takrat, ko 

se  to  dogaja,  se  razdelimo v  dve  skupini,  z  eno  dela  učiteljica  v  razredu,  pa  naj  bo  to  

dopolnilni, dodatni pouk, jaz pa drugo polovico odpeljem v računalniško učilnico in delam z  

njimi. Potem pa se zamenjamo in še druga skupina naredi podobne naloge. Tako so res vsi  

deležni te izkušnje.“ (priloga 2)

V računalniški učilnici  imajo vsi  računalniki naložen program Finale Note Pad, s katerim 

učenci  „na podlagi  ritma,  ki  smo ga določili,  oblikujejo  svojo  melodijo.  Potem te  pesmi  

pojemo, dodajamo spremljavo za Orffa, možnosti je ogromno.“ (priloga 2) 
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Slika 26: Računalniška učilnica

Vir: lastni 
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Natančna navodila za delo je moj sogovornik napisal v obliki predstavitve, s pomočjo katere 

lahko tudi drugi učitelji  jasno vidijo,  kako poteka delo s programom Finale Note Pad, se 

seznanijo  z  njegovimi  prednostmi  in  se  na  podlagi  prikazanega  morda  laže  odločijo  za 

njegovo uporabo. Celotna predstavitev navodil in primerov za delo v programu Finale Note 

Pad se nahaja v prilogah (Priloga 7).  

Pri pesmi Saksofon je delo potekalo sledeče: 
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Slika 27: Navodilo za delo, prvi korak

Vir: lastni 

Slika 28: Zapis na tabli po prvem koraku

Vir: lastni
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Slika 29: Navodilo za delo, drugi korak

Vir: lastni 

Slika 30: Zapis na tabli po drugem koraku

Vir: lastni
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Slika 31: Navodilo za delo, tretji korak

Vir: lastni

Slika 32: Zapis na tabli po tretjem koraku

Vir: lastni 
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Slika 33: Navodilo za delo, četrti korak

Vir: lastni 

Slika 34: Končni izdelek

Vir: lastni 
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Na ta način so nastala tudi števila druga dela (priloga 7), ki jih sogovornik včasih uporabi tudi 

pri svoji interesni dejavnosti – Orffovi skupini. V lanskem šolskem letu je šolo obiskal pisatelj 

Primož  Suhodolčan.  Učenci  so  na  podlagi  njegovih  besedil  sestavili  pesem,  jo  uglasbili, 

sogovornik  je  napisal  še  spremljavo  za  kitaro  in  Orffove  instrumente,  pevski  zbor  pa  je 

poskrbel za pevsko izvedbo. Nastala je svojevrstna himna, ki so jo učenci predstavili gostu 

(Besedilo – Priloga 8). 
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Slika 35: Himna ob obisku P. Suhodolčana

Vir: lastni 
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Letošnje leto pa jih bo obiskal literat Andrej Rozman – Roza. Za to priložnost so učenci 4.B 

razreda uglasbili avtorjevo predelavo Povodnega moža z naslovom „Urška.“ 

 

Delo z računalnikom je za učence že samo po sebi motivacijsko, saj nimajo občutka, da se ob 

tem, kar počnejo, tudi učijo. Ob delu učenci pokažejo svojo ustvarjalnost, hkrati pa sodelujejo 

drug z drugim, pri čemer nihče ni izločen in so vsi aktivni (priloga 7). Dejavnost že sama po 

sebi  narekuje  medpredmetno  povezovanje,  predvsem  s  slovenskim  ali  tujim  jezikom, 

računalniškim opismenjevanjem in tehničnimi predmeti, stvaritve učencev pa so lahko tudi 

podlaga za delo šolskih Orffovih skupin in pevskega zbora.    

Sogovornik je z opremljenostjo zadovoljen, tudi vodstvo ga podpira. Ob tem dodaja: „Kar se 

tiče izobraževanj, tehnologije, dobim kar želim. Če vodstvo vidi kvalitetno, uspešno delo, ga  

tudi podpre.“ (priloga 2) O tem pričajo tudi interaktivne table, ki so jih nedavno namestili v 

učilnico mojega sogovornika, glasbeno in v računalniško učilnico. Problem tako predstavljajo 

le licence za različne glasbene programe, ki pa so zelo drage. Zato učenci uporabljajo starejšo 

verzijo programa 
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Slika 36: Himna ob obisku A. Rozmana

Vir: lastni 
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Finale  Note  Pad,  ki  je  brezplačen,  moj  sogovornik pa si  želi,  da bi  v  prihodnosti  delo z 

računalnikom  razširil  še  na  kakšen  zanimiv  računalniški  program.  Računalnikov  v 

računalniški učilnici sicer ni dovolj za cel razred, zato ga je potrebno razdeliti na polovico. 

Ampak to mojemu sogovorniku ne povzroča prevelikih težav, saj dejavnost ponavadi poteka 

med dopolnilnim poukom, podaljšanim bivanjem in v sklopu drugih dejavnosti, ko na drugo 

polovico razreda pazi druga učiteljica. Vse te dejavnosti,  predvsem pa povezovanje panog 

med  sabo,  lahko  nemoteno  poteka  predvsem  zaradi  dobrega  sodelovanja  med  drugimi 

razrednimi učitelji, učiteljico glasbe in mojim sogovornikom. 

Bolj kot materialna opremljenost, sogovornika moti kvaliteta dela na področju glasbe nasploh. 

Meni,  da  je  na  tem  področju  potrebno  marsikaj  spremeniti,  zato  zagovarja  sprejemne 

preizkuse  pri  vstopu na  fakulteto.  Vsaj  na  začetni  stopnji  osnovne šole  je  glasba izredno 

pomembna.  „Če  glasbo  otroku  podajaš  prek  CD-plošče,  kjer  poje  tretja  oseba,  je  to  

nesmiselno,“  še dodaja (priloga 2). Zaveda se, da so nekateri ljudje „bolj usposobljeni za  

šport, drugi za glasbo, likovno …“ (prav tam) Razredni učitelj pač mora biti vsestranski, kar 

je včasih težko. Zato meni, da je v primeru, da ne bo sprejemnih preizkusov, bolj smiselno, da 

glasbeno vzgojo poučujejo učitelji predmetne stopnje. „Če se naredi škoda v tem obdobju, je  

ta nepopravljiva. Če otrok dobi odpor do glasbe ali ima občutek, da je glasba le to, kar on  

dobi od svojega učitelja ...“ je kritičen do za glasbo manj nadarjenih učiteljev. „Tisti, ki hoče  

glasbo učiti in ima željo po tem, se bo že izobrazil. Fakulteta ti da nek določen nivo, potem pa  

je potrebno iti v korak s časom, se izobraževati na seminarjih, izobraževanjih.“  (prav tam) 

Veliko škode so po njegovem mnenju naredile tudi opisne ocene glasbene vzgoje in ostalih 

vzgojnih predmetov  v preteklosti, saj so jih s tem pahnile na drugorazredno raven. 

Glede svojih izkušenj in izobrazbe v povezavi z glasbo pove: „Pel sem že kot otrok, vključen  

sem bil tudi v glasbeno šolo …“ Končal je tudi srednjo glasbeno šolo, smer klavir. Največji 

vtis pa je na sogovornika naredila profesorica glasbe na srednji pedagoški šoli: „V srednji šoli  

sem imel enkratno učiteljico za glasbo, imela nas je klavir, flavto,  pevski zbor, imeli  smo  

moški oktet … “ (priloga 2) Nato pa se je vpisal na Pedagoško fakulteto, kjer je končal študij 

razrednega pouka, po tem pa je vpisal podiplomski študij, kjer se je usmeril v poučevanje 

glasbe z računalnikom, ves čas študija pa je bil aktiven tudi pri delu z Orffovimi instrumenti. 

O svojem veselju do glasbe pa pove: „Glasba je  bila vedno del mene, učim že 16 let  in  

zaenkrat ta entuziazem še ne popušča, vedno je prostor za nove izzive in dinamiko.“ (priloga 

2)      
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Na osnovni  šoli  poleg  te  dejavnosti  poteka  še izbirni  predmet  Glasbena dela,  ki  ga vodi 

profesorica  glasbe.  V  lanskem  letu  so  pod  vodstvom  mojega  sogovornika  izpeljali  tudi 

tehniški dan „Glasbila,“ kjer so učenci izdelovali lončeni bas. Interesne dejavnosti, povezane 

z glasbo so Ljudske pesmi in plesi, Pevski zbor (otroški in mladinski) in Flavta ki jih vodi 

profesorica glasbe in še Orffov krožek, ki ga vodi moj sogovornik. Ta se zaveda, da so poleg 

dobrega  dela  učitelja  pri  pouku,  vse  te  dejavnosti  del  proaktivnega  in  preventivnega 

delovanja, niso pa jih vključili v vzgojni načrt.   
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7.3. ORFFOVA SKUPINA 

Orffove skupine v okviru interesnih dejavnosti potekajo na dveh osnovnih šolah, ki sem jih 

vključila v raziskavo. Na prvi osnovni šoli (šola A) dejavnost že nekaj let vodi v zgornjem 

poglavju omenjeni sogovornik (Finale Note Pad), medtem ko na drugi šoli (šola B) interesna 

dejavnost letos poteka prvič. 

Tabela 5: Orffove skupine

Šola Dejavnost Ime Starost 
učencev

Število 
učencev

Vaje 
(tedensko)

A
Orffov krožek Mladi Veseli notkarji 2. in 3. razred Okrog 10 1 ura

Orffov krožek Veseli notkarji 4. in 5. razred Okrog 10 1 ura 

B
Orffova delavnica / 1. razred 12 1 ura

Orffova skupina 1 BEAT KA band 4. razred 15 1 ura

Vir: lastni
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Slika 37: Nastop Orffove skupine

Vir: lastni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

Kot je razvidno iz tabele, imajo na obeh šolah po dve Orffovi skupini, ki sta razdeljeni glede 

na  starost  učencev.  Vaje na  šoli  A potekajo  enkrat  tedensko,  pred nastopi  pa  se  zgostijo. 

Učenci vadijo po pouku, kar ima tudi določene slabosti: „Prilagajam se učencem, ki so včasih  

že utrujeni od celega dneva.“ (priloga 2). 

V preteklih  letih  so Orffove skupine  šole  A vadile  v  glasbeni  učilnici  (slika 38),  kjer  so 

spravljeni tudi instrumenti.  „Imamo stalen prostor, letos izjemoma se je zgodilo, da imava  

dejavnosti  z  glasbenico  istočasno,  ona  Flavto,  jaz  Orffa,  tako  da  malo  prenašamo  

instrumente,“  komentira sogovornik, ki letos vaje vodi kar v lastni razredni učilnici (Slika 

41). Tako glasbena kot razredna učilnica na šoli A sta bili nedavno tehnološko posodobljeni, v 

obe  so  namestili  interaktivni  tabli  (sliki  39  in  25),  ki  jih  sogovornik,  vešč  in  navdušen 

uporabnik računalnika v povezavi z glasbo, s pridom izkorišča. Kljub temu, da petje sicer ni 

del Orffovih skupin, je pa velik del pouka glasbene vzgoje, priznava: „Je pa res, človeškega  

petja  oziroma glasu  še  tako  dober  računalniški  posnetek  ne  more nadomestiti.  Lahko pa  

veliko pripomore k drugim dejavnostim.“ (priloga 2)
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Slika 38: Glasbena učilnica 

Vir: lastni



Lucija Jekovec; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
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Slika 39: Interaktivna tabla v glasbeni učilnici

Vir: lastni 

Slika 40: Instrumenti v glasbeni učilnici

Vir: lastni 
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Z opremljenostjo šole A je sogovornik zadovoljen. Kot pravi, je instrumentov za vse dovolj, 

„tako da lahko vsi vse igrajo," pri čemer dodaja, da si učenci instrumente med sabo menjavajo 

(priloga 2).   

Vaje Orffove skupine na šoli  A potekajo po bolj  ali  manj  ustaljenem redu: „Po pouku se  

zberemo,  izberemo  si  instrumente,  nato  pa  najprej  izvajamo  kakšne  ritmične  in  druge  

didaktične igre, nato pa pričnemo z ustvarjanjem, improviziranjem.“ (priloga 2) Instrumente 

si učenci izbirajo po svoje, sogovornik pa jih poskuša spodbujati k temu, da se zamenjujejo in 

tako vsi preizkusijo vse (prav tam). „Enkrat so eni učenci na ritmičnih, drugič na melodičnih,  

potem pa se zamenjujejo. Učenci se odločijo po svoje. Seveda pa niso vsi enako nadarjeni,  

zato poskušam tiste malo boljše vzpodbuditi z zahtevnejšimi nalogami.“  Avdicij za Orffove 

skupine pod vodstvom sogovornika ni, kdor pokaže željo, je dobrodošel. „En fantek ima hude  

težave z ritmom, ampak prihaja z največjim veseljem, se smeje in se trudi. Če bo na letnem  

koncertu igral po svoje, bo pač odigral po svoje. Jaz mu tega veselja ne morem vzeti ... Saj se  

bo sčasoma zgradil. Bo že dobil primerne izkušnje, zato se mi zdi pametno, da je zraven.“  

Sogovornik dodaja, da ne gre za tekmovalno raven, bistvo dejavnosti je v tem, da se imajo vsi 

skupaj lepo (priloga 2).  
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Slika 41: Razredna učilnica

Vir: lastni  
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Tako kot  na  šoli  A,  tudi  na  šoli  B vaje  vsake  Orffove  skupine  običajno  potekajo  enkrat 

tedensko, pred nastopi pa pogosteje.  Bistvena razlika je v tem, da na slednji  šoli  Orffove 

skupine potekajo pred poukom. „Ravno zaradi utrujenosti in številnih drugih dejavnosti se je  

jutranja ura izkazala za pozitivno, tudi sprememba ure ni bila problem, učenci te dejavnosti  

radi obiskujejo.“  (priloga 3) Pozitivna plat  je,  da učenci pred poukom še niso utrujeni in 

obremenjeni z drugimi dejavnostmi, na katere se jim mudi po pouku, zato so vaje v jutranjem 

terminu uvedli tudi pevski zbori šole B (prav tam). 

Učenci starejše Orffove skupine so si poleg imena BEAT KA band, omislili tudi prepoznavni 

zaščitni znak (slika 42).  

V začetku leta so vaje Orffovih skupin šole B potekale v glasbeni učilnici, sedaj pa že pol leta 

ustvarjajo v plesni dvorani (slika 43). Po besedah moje sogovornice je prostor sicer manjši, 

vendar  odprt,  v  njem pa  so  spravljeni  tudi  instrumenti,  ki  so  učencem ves  čas  na  voljo. 

Dvorana je opremljena tudi z ogledalom, ki ga učenci ob svojem delu s pridom uporabljajo. S 

prostorom  so  zelo  zadovoljni  in  tudi  instrumentov  je  za  tako  veliki  skupini  dovolj.  

Sogovornica dodaja:  „Srečo  imamo, ker smo letos nova šola.  Že od prej smo imeli  nekaj  

instrumentov, z novo šolo pa smo dobili novo opremo, dokupili smo tudi, kar je manjkalo. Bi  

bilo pa dobro imeti še kakšne bobne več …“  (priloga 3)  
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Slika 42: Zaščitni znak Orffove skupine  
BEAT KA band

Vir: lastni 
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Sogovornica iz šole B, v nasprotju s sogovornikom iz šole A, uporabi računalnika pri svojih 

dejavnostih  ni  preveč  naklonjena:  „Orff  je  Orff,  računalnik  ne  spada  zraven.  Zato  ga  

uporabljam zelo redko, včasih le za kakšen kratek insert.“  (priloga 3) Se pa strinja, da imajo 

ob uporabi  posnetka petja  učitelji,  ki  ne pojejo,  pri  glasbeni  vzgoji  vsaj  nekaj,  kar  lahko 

posredujejo učencem. Ob tem dodaja: „Ni pa niti približno isto. Sploh na razredni stopnji …  

Do otrok bi bilo pošteno, da bi bili ti učitelji tako samokritični, da bi se zmenili s kolegi, ki so  

bolj glasbeno nadarjeni.“  (Priloga 3) Mnenje sogovornice je zelo podobno tistemu, ki ga je 

podal sogovornik iz šole A.

Na šoli B vaje Orffovih skupin v jutranjih urah poteka po ustaljenem ritmu. Najprej se učenci 

s pomočjo gibanja po prostoru sprostijo. Nato pričnejo z izvajanjem različnih ritmov, pri tem 

pa so razporejeni v krogu (slika 44). Partiture vedno obdelujejo po delčkih, kot motivacijo pa 

sogovornica  ponavadi  uporabi  prepričljivo  zgodbo,  s  pomočjo  katere  učence  spodbudi  k 

inovativnosti, dodajanju lastnih glasbenih izmišljij, ustvarjalnosti. Učence spodbuja k temu, 

da sami poskušajo in si upajo iskati in izvajati zvoke iz okolja okrog sebe in dodaja: „Proti  

koncu ure pa ponavadi dosežemo zadani cilj, včasih pa nas popolnoma odnese, kar je tudi v  
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Slika 43: Ustvarjanje  v plesni dvorani

Vir: lastni
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redu.“ (priloga 3) Učenci si prav tako izberejo želeni instrument, ki ga naslednjič zamenjajo 

za drugega, saj „na ta način učenci ostanejo odprti in tudi bolje slišijo druge instrumente in  

skupaj muzicirajo.“ (prav tam)  

   

K  Orffovim  skupinam  na  šoli  B  se  lahko  vključi  kdorkoli,  ne  glede  na  predznanje. 

Sogovornica  še  dodaja,  da je  laže  delati  s  skupino,  v  kateri  vsaj  nekaj  učencev obiskuje 

glasbeno šolo, saj ta kljub temu, da so učenci v njej začetniki, „precej olajša delo, saj imajo  

učenci že razvit melodični, ritmični posluh in tehniko igranja.“ (priloga 3) Nadarjene učence 

pri delu vzpodbuja z zahtevnejšimi nalogami. „Tisti, ki pa niso, jim pa že najdeš neko vlogo,  

tako da se zavedajo, da so ravno tako pomembni. Prej ali slej sami vidijo, da težkih stvari ne  

zmorejo,  jim  je  pretežko.  Že  sami  se  usmerijo  v  kakšno  lažjo  nalogo,“  (prav  tam) pravi 

sogovornica, ki dodaja, da je bistvo dejavnosti  užitek. „Orff je dejavnost, kjer uživa tako  

učitelj  kot  učenci.  Druge  take  dejavnosti  ni,“  poleg  tega  pa  pri  tej  dejavnosti  gre  še  za 

„odpiranje kreativnosti za naprej, za delo v skupini, za življenje.“ (priloga 3)  
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Slika 44: Krožna razporeditev

Vir: lastni
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Dejavnosti  potekajo v sproščenem vzdušju,  učenci  so zelo motivirani.  „Gibanje  je  vedno 

motivacijsko sredstvo že samo po sebi in prav tako glasba. Če učenci čutijo navdušenje in  

veselje, je vse odprto.“ (prav tam) Sogovornica ob tem še dodaja, da mora učence večkrat kot 

vzpodbujati za delo, umirjati. 

Za razliko od šole A, kje ima Orffova skupina že tradicijo in se učenci vsako leto odločajo za 

sodelovanje,  je  na  šoli  B  letos  ta  dejavnost  potekala  prvič.  Da  bi  učencem  in  staršem 

predstavili, kako bodo ta in tudi ostale interesne dejavnosti potekale, so prvo delovno soboto v 

šolskem letu  organizirali  svojevrsten  dan  odprtih  vrat.  „Naredili  smo delavnico,  ki  so  jo  

učenci in starši lahko skupaj obiskali, dobili so vpogled in se na podlagi tega odločili ali jih  

to sploh zanima ali ne.“ (priloga 3, slika 45) 
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Slika 45: Prvošolci spoznavajo interesno dejavnost

Vir: Galerija OŠ Kašelj:  http://www.oskaselj.si/foto-
galerija.html

http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
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Orffovi  skupini  obeh  šol  sta  se  letos  predstavili  na  Državnem  srečanju  Orffovih  skupin 

(koncertni list – priloga 9, videoposnetki nastopov – priloga 12), skupina „Veseli notkarji“ iz 

šole A, ki je aktivna že dalj časa pa se je državnega srečanja udeležila tudi v lanskem letu. 

Poleg  tega  so  aktivni  na  šolskih  prireditvah,  vsako  leto  pa  skupaj  z  ostalimi  glasbenimi 

ustvarjalci priredijo tudi letni koncert. Pred leti so igrali v domu upokojencev in v vrtcu, z 

letošnjo skupino pa se na lokalni ravni niso predstavljali. 
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Slika 46: Nastop „Veselih notkarjev“ na državnem srečanju 2011

Vir: lastni 
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Sogovornik v nastope Orffovih skupin vključuje tudi plesno skupino (slika 48), kot pa je 

razvidno iz gornje fotografije, se pri svojem delu povezuje tudi z drugimi učitelji, predvsem z 

učiteljico glasbe, ki vodi pevske zbore in flavtiste. Tudi na zaključnem koncertu v maju letos 

so program sooblikovali pevski zbori, Orffovi skupini in flavtisti (priloga 10). „Z glasbenico 

imamo tovrstne koncerte že vrsto let,  je že utečeno. Če imaš nekoga takega, je vse veliko  

lažje,“ je povedal sogovornik (priloga 2). 

Za  svoje  šolske  nastope  posebnega  prostora  nimajo,  največkrat  jih  izvedejo  kar  v 

večnamenski avli šole, gledalce pa privabljajo s papirnatimi vabili, izobešenimi v šoli in njeni 

okolici (priloga 11). 
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Slika 47: Nastop "Veselih notkarjev" v lanskem letu

Vir: lastni
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O programu  izvajanja  za  Orffovo  skupino  sogovornik  iz  šole  A meni:  „Določene  stvari  

dobim, nekaj od drugih, si izmenjujemo med sabo. Na revijah prideš do kontaktov z ostalimi  

in si izmenjuješ. Kakšno skladbo pa je potrebno tudi napisati,“ pravi sogovornik iz šole A, ki 

s srednjo glasbeno šolo smeri klavir nima težav z glasbenim znanjem, večkrat pa pri delu z 

Orffovimi skupinami uporabi skladbe, ki so jih skupaj z učenci ustvarili v sklopu aktivnosti 

Finale Note Pad.   
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Slika 48: Orffova in plesna skupina

Vir: lastni 
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Slika 50: Sprednja stran koncertnega lista XVI.  
Državnega srečanja Orffovih skupin

Vir: lastni

Slika 49: Program zaključnega koncerta na šoli A

Vir: lastni 
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Kljub temu, da je Orffova skupina na osnovni šoli B šele dobro pričela s svojim delovanjem,  

je zelo aktivna: „V predbožičnem času sta Orffova in pevska skupina nastopali na Ministrstvu  

za šolstvo. Gostili smo Državno srečanje Orffovih skupin. Večinoma pa ostajamo kar na ravni  

šole,  kjer  se  predstavljamo  na  šolskih  prireditvah.“  (priloga  3)  V  okviru  šole  posebne 

namenske dvorane za nastopanje nimajo, zato nastope izvajajo v avli ali telovadnici. Nastopi 

so dobro obiskani, kar pripisujejo tudi obvestilom na spletni strani šole, ki delujejo kot vezni  

člen med dogajanjem v šoli in izven nje.
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Slika 51: Nastop BEAT KA banda ob otvoritvi šole

Vir: Galerija Osnovne šole Kašelj: http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html

http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
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Slika 52: Nastop na Ministrstvu za šolstvo in šport

Vir: Galerija Osnovne šole Kašelj: http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html

Slika 53: Šolska prireditev ob zaključku leta

Vir: Galerija Osnovne šole Kašelj: http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html

http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
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Glede izbire programa izvajanja ima sogovornica iz šole B drugačen pristop:  „Nikoli se ne  

naslanjam na notni zapis, saj sama nisem glasbenik. Ni vse v notah in izobrazbi, mislim, da  

so glasbeniki zaradi tega kvečjemu bolj omejeni.“ (priloga 3) V primeru da notni zapis morajo 

imeti, za pomoč prosi sodelavko, učiteljico glasbene vzgoje: „Letos smo pri Piratih (nastop  

na državnem srečanju)  morali  imeti  notni  zapis.  Za  nas  je  bila  osnova močna zgodba o  

piratih,  pri  zapisu  pa  je  pomagala  naša  glasbena  učiteljica.  Obstajajo  pa  še  Orffove  

partiture, vendar je včasih kar težko priti do materiala, sama sem bolj za improvizacijo.“  

(prav tam) Sogovornica še iskreno priznava, da mora biti v prvi vrsti program všeč njej, saj le 

tako  lahko  svoje  navdušenje  prenaša  tudi  na  učence,  ki  so  z  vseh  koncev  okupirani  s 

popularno glasbo. Pripravljena se jim je v določeni meri prilagoditi: „Če pa učencem kakšna 

stvar res ne bi bila všeč, bi se jim pač prilagodila. Učenci, predvsem mlajši so kar malo  

„onesnaženi“ z moderno glasbo … Sicer bi se lotila tudi česa takega, ampak jih je potrebno  

zapeljati v pravo smer in jim pokazati kvaliteto.“ (prav tam)
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Slika 54: Program Orffovih skupin obeh šol na Državnem 
srečanju Orffovih skupin

Vir: lastni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lucija Jekovec; diplomsko delo

Sogovornica glasbo povezuje z gibanjem: „Sama glasbo in ritem vedno povezujem z gibom,  

sem pa tudi druga področja pri pouku povezovala z gibanjem in glasbo.“ (priloga 3) Tako je 

bilo tudi letos na Državnem srečanju Orffovih skupin, razmišlja pa tudi o možnosti povezave 

Orffove skupine in pevskih zborov:  Zaenkrat je moja Orffova skupina še v začetkih, smo pa  

enkrat že spremljali pevski zbor. Mislim, da je smiselno iti v to smer.“ (priloga 3) 
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Slika 55: Glasba v povezavi z gibanjem

Vir: lastni 
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Na gostovanja učenci iz šole B sicer ne hodijo, so pa bili na sosednji šoli, kjer so sodelovali  

na zaključni prireditvi „Dober dan, sosed“ ob evropskem tednu sosedov. Tam so se predstavili 

skupaj z drugimi ustvarjalci iz lokalnega okolja (slika 56).  
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Slika 56: Nastop BEAT KA banda na Državnem srečanju Orffovih skupin 2011

Vir: lastni
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Slika 57: Vabilo na zaključno prireditev "Dober dan, sosed"

Vir: Evropski teden sosedov, ČS Polje: 
http://www.ljubljana.si/file/901332/evropski_teden_sosedov_cs_polje.pdf 

http://www.ljubljana.si/file/901332/evropski_teden_sosedov_cs_polje.pdf
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Na  osnovni  šoli  B  je  v  povezavi  z  Orffovimi  skupinami  v  letošnjem  letu  potekal  tudi 

inovacijski projekt „Povej mi s tonom in gibom.“ V prvem triletju so se v okviru projekta 

učenci seznanjali z ritmičnimi osnovami, druga triada je zasnovala improvizirano pravljico, 

osnovano na besedilu „Juri Muri v Afriki.“ Učenci so improvizirali z zvokom in sami iskali 

zvočila v okolju. „Učenci so bili afriška plemena, imeli pa so različne gibalne in glasbene  

naloge. Eni so prikazali kosilo, drugi igre … brez besedila, le s tonom in gibom, kot je naslov  

projekta.“ (priloga 3) V tretjem triletju pa so učenci v okviru projekta izvajali razne ritmične 

igre. „Ni bilo zgodbe, želeli smo jim dati izkušnjo z instrumenti, najprej prek svojega telesa,  

nato na instrumente.“ Sogovornica je o tem posebej izpostavila, da „aktivnosti, ki jih delaš z  

mlajšimi učenci, enostavno preneseš na starejše učence, dejavnosti so ravno tako efektivne,  

menim, da starejši učenci pogrešajo igro, glasba jim pomeni izrazito pozitivno izkušnjo. Pouk  

glasbe bi moral biti bolj aktiven. V prvi triadi morda še je, potem pa vedno manj, je več  

predavanja.  Zato pa glasbena vzgoja ni priljubljen predmet pri  učencih.  Potrebno bi bilo  

delati aktivno, globalno, stvari povezovati med sabo …“ (prav tam)    
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Slika 58: Utrinki z nastopa na zaključni prireditvi ob tednu sosedov

Vir: Galerija Osnovne šole Kašelj: http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html

http://www.oskaselj.si/foto-galerija.html
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Inovacijski projekt je kot del projekta „Šola z nasmehom“ omenjen tudi v vzgojnem načrtu 

šole  B, „posebej  pa  glasbenega  delovanja  kot  proaktivnega  ali  preventivnega  nismo  

izpostavljali,“ povzema sogovornica.  

Glasbene dejavnosti šole A so opisane pod poglavjem Finale Note Pad, medtem ko na šoli B 

poleg Orffove skupine potekajo še trije pevski zbori, dva od teh vodi učiteljica razrednega 

pouka. Glasbenih izbirnih predmetov za tretje triletje trenutno ne izvajajo, lani je bil sicer 

predstavljen predmet Glasbeni projekt, ki pa zaradi nezadostnega interesa ni zaživel. V okviru 

dni  dejavnosti  so  za  drugošolce  organizirali  tehniški  dan:  „Glasbila,“  v  okviru  šole  pa 

glasbeno delovanje spodbujajo z različnimi prireditvami. 

Sogovornica iz šole B na področju glasbe še vidi prostor za izboljšave. Kot glavni problem 

izpostavlja  pomanjkanje  praktičnih  izkušenj,  posledično  pa  strah  pred  glasbo  v  šoli  pri 

bodočih učiteljih, kar je po njenem mnenju tudi razlog, da se tako malo učiteljev razrednega 

pouka ukvarja z glasbenimi dejavnostmi, ki niso del pouka glasbene vzgoje. Rešitev bi lahko 

ponudila  fakulteta:  „Čez  cela  štiri  leta  bi  morali  imeti  veliko  kontinuiranih  glasbenih  

dejavnosti.  Dobro  bi  bilo  dati  več  poudarka  na  Orffa.  Je  zelo  uporaben.  Vsak,  tudi  ne-

101

Slika 59: Inovacijski projekt

Vir: lastni 
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glasbenik ga lahko izvaja, uporaben je vsepovsod.“ (priloga 3)   Ob tem pa dodaja, da lahko 

zadane cilje dosežeš le, če si samozavesten pri stvareh, ki jih počneš. „  Najprej moraš sam 

začutiti, otroci pa so najboljši kritiki.“ (prav tam)

O glasbeni  izobrazbi  imata  vodji  Orffovih  skupin  različne  poglede.  O glasbeni  izobrazbi 

sogovornika  iz  šole  A je  več  napisanega  že  v  poglavju  „Finale  Note  Pad,“  medtem  ko 

sogovornica iz šole B pravi: „Na fakulteti pa sem dobila prvi stik z Orffom,“  Sicer pa je brez 

formalne glasbene izobrazbe, saj izhaja iz glasbene družine in se je vse življenje ukvarjala s 

plesom. Glasba, kot pravi, je bila vedno del nje. V povezavi z Orffovo skupino se dodatno 

izobražuje na seminarjih:  „Lansko leto sem obiskala Orffov seminar,  ki  ga je  organiziral  

Zavod za šolstvo. Sicer sem že prej vse povezovala z gibanjem, ritmom, ampak stvari nisem  

znala umestiti. Na seminarju so se mi stvari razjasnile. Kasneje sem šla tudi v Salzburg, kjer  

sem dobila glavni impulz za začetek dela z Orffovo skupino.“
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8. RAZPRAVA 

V diplomski nalogi sem proučevala možnosti za glasbeno delovanje učencev od prvega do 

petega razreda osnovne šole izven rednega pouka glasbene vzgoje. V tem obdobju učence 

poučuje učitelj razrednega pouka, vendar sem le s težavo našla sogovornike, ki glasbo aktivno 

povezujejo  z  drugimi  predmeti,  jo  vključujejo  v  druge  dele  obveznega  in  razširjenega 

programa ali celo vodijo glasbene interesne dejavnosti, s pomočjo katerih se uresničuje eden 

glavnih  ciljev  slovenske  javne  šole,  to  je  zagotavljanje  kakovostne  izobrazbe  učencev  v 

skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi. 

Trend v Sloveniji je, da ure glasbene vzgoje in tudi druge dejavnosti, povezane z njo, vodijo 

predmetni  učitelji  glasbene vzgoje.  Vse to  je  v  skladu z  zakonom, ki  učitelju  razrednega 

pouka dovoljuje, da glasbeno vzgojo v prvem triletju poučuje v sodelovanju s predmetnim 

učiteljem, v kolikor to želi, v četrtem in petem razredu pa ta predmet v celoti lahko poučuje 

tudi predmetni učitelj glasbene vzgoje (ZOŠ, 2006). Če učitelj razrednega pouka „oddaja“ ure 

glasbene vzgoje, je logično, da se tudi na drugih področjih glasbeno ne udejstvuje. Zakaj ni 

več učiteljev razrednega pouka, ki bi se ukvarjali z glasbo, kakšne so še možnosti za njihovo 

glasbeno delovanje, v kakšnih pogojih delujejo, s kakšnimi težavami se soočajo in kaj bi se 

dalo  še  izboljšati,  vse  to  so  bila  moja  vprašanja  trem  sogovornikom,  ki  pa  kot  učitelji 

razrednega pouka na glasbenem področju aktivno in uspešno delujejo.

Kot  je  razvidno  iz  rezultatov,  sem v  raziskavi  naletela  na  tri  različne  dejavnosti,  ki  jih 

izpostavljam  kot  primere  dobre  prakse.  Prva  dejavnost,  pevski  zbor,  je  edina  interesna 

dejavnost, ki jo je šola dolžna organizirati, zato je bila njena prisotnost pričakovana. Na tem 

mestu naj omenim, da učiteljica, vključena v raziskavo, sama vodi vse tri pevske sestave na 

šoli,  poleg  dveh otroških  še  mladinskega,  na  šolah  ostalih  dveh sogovornikov  pa  pevske 

zbore,  katerih  člani  so  učenci  od  prvega  do  petega  razreda,  prav  tako  vodijo  učitelji 

razrednega pouka. Druga dejavnost,  poimenovana kar „Finale Note Pad,“ poteka v okviru 

medpredmetnega povezovanja glasbene vzgoje, nadaljuje pa se še v okviru ur dopolnilnega 

pouka in med podaljšanim bivanjem, učencem pa omogoča aktivno uporabo računalnika pri 

spoznavanju  notnega  zapisa.  Tretja  dejavnost  pa  so  Orffove  skupine,  ki  kot  interesna 

dejavnost potekajo na dveh v raziskavo vključenih osnovnih šolah in vključujejo prepletajoče 

izvajalsko-gibalne izkušnje.  Na šolah pod okriljem učiteljev razrednega pouka potekajo še 

druge dejavnosti,  ki  vključujejo glasbo. Od interesnih dejavnosti  so to  Folklorna skupina, 
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Angleške bralne urice, Ljudske pesmi in plesi. Med dnevi dejavnosti so na vseh šolah glasbo 

vključili  v  tehniški  dan (Ljudsko izročilo,  Glasbila),  nihče od sogovornikov pa ni  omenil 

kulturnih  dni,  med  katerimi  je  praviloma  prisotna  tudi  glasbena  kultura,  dejansko  pa  se 

največkrat realizira v obliki obiskov glasbenih prireditev ali organizaciji tovrstnih prireditev s 

strani  šole  same.  Predvsem  slednja  možnost  ponuja  realizacijo  kakovostnih  ustvarjalnih 

glasbenih aktivnosti in izkušenj za vse učence osnovne šole, ne le tiste, ki so se odločili za 

obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti. Resda je potrebno vložiti precej organizacijskega 

dela, vendar je možnosti veliko. Sama jih vidim v obisku glasbenikov ali glasbenih sestavov 

na  šoli,  gibalnem in  likovnem ustvarjanju  ob  glasbi,  spoznavanju  glasbe  in  instrumentov 

drugih  kultur,  ustvarjanju  glasbene  podlage  lutkovnih  in  otroških  gledaliških  predstav  ... 

Glasba ponuja številne priložnosti tudi za medpredmetno povezovanje. Ena od teh je Finale 

Note Pad,  kjer se ob tematskem povezovanju tehničnih predmetov,  glasbe in  slovenskega 

jezika uresničujejo tudi njihovi cilji. Poleg te dejavnosti učitelji glasbo vključujejo v pouk 

angleščine in tudi drugih predmetov. Ur glasbene vzgoje je v predmetniku v vsakem triletju 

manj. Primanjkljaj bi morda lahko kompenzirali z izvajanjem glasbenih izbirnih predmetov za 

tretje triletje. Učnih načrtov, objavljenih na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, je 

iz leta v leto več. Med v raziskavo vključenimi šolami pa je v letošnjem letu realiziran le en 

glasbeni izbirni predmet – Glasbena dela. V tretjem triletju sicer poučujejo predmetni učitelji, 

vendar  so vsi  sogovorniki  imeli  ideje  o izpeljavi  tovrstnih izbirnih predmetov,  ki  pa niso 

doživele  realizacije  bodisi  zaradi  premalo  interesa  ali  ovir  v  sodelovanju  s  predmetnimi 

učitelji  glasbene  vzgoje,  učitelji  razrednega  pouka  namreč  za  samostojno  poučevanje  v 

tretjem triletju ni zadosti  usposobljen.  V splošnem menim, da bi bilo za vse udeležene v 

pedagoškem procesu zelo koristno, če bi bilo sodelovanja med predmetnimi in razrednimi 

učitelji na vseh področjih, posebno pa na področju glasbe, več. Tu pa je na potezi vodstvo 

šole,  na čelu z   ravnateljem, ki  bi  po mojem mnenju moral  tovrstno aktivno sodelovanje 

načrtno vzpodbujati.

Na  vseh  v  raziskavo  vključenih  šolah  glasbeno  delovanje  spodbujajo  tudi  s  številnimi 

prireditvami na šolski in širši lokalni ravni. Glede na rezultate lahko z gotovostjo trdim, da je 

bila vpetost v lokalno okolje v zadnjih dveh letih največja pri  dejavnosti pevskega zbora. 

Vzroke za  tako stanje  lahko iščemo v  dejstvu,  da  je  šola,  na  kateri  ta  dejavnost  poteka, 

podeželska, in prav zato poleg kulturnega doma predstavlja center krajevnega dogajanja. V 

manjšem kraju je manj ustvarjalcev, ki bi se lahko predstavljali na lokalni ravni. V okolju 

večjega mesta pa je gostota glasbenih ustvarjalcev večja, zaradi česar so šole manj vpete v 
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lokalno  dogajanje.  Po  drugi  strani  pa  so  lahko  rezultati  zavajajoči  in  taki  kot  so  ne 

predstavljajo dejanskega stanja. Potrebno se je zavedati, da vsi spraševanci v intervjuju morda 

niso bili enako izčrpni pri navajanju svojih aktivnosti na šolski in lokalni ravni. Tega, česar 

morda niso omenili in tudi ni zastopano na šolskih spletnih straneh, v rezultatih ni. Vsekakor 

pa  prireditve  na  šolski  in  lokalni  ravni  odpirajo  šolo  navzven  in  ponujajo  možnost  za 

neformalne oblike sodelovanja šole s starši in drugimi, ki jim s tem omogočijo neposredno 

izkušnjo vzdušja v šoli na sproščen način in tako spodbujajo njihovo medsebojno zaupanje. 

Prav  vsi  sogovorniki  se  zavedajo  priložnosti,  ki  jih  glasba  ponuja  za  proaktivno  in 

preventivno vzgojno delovanje,  vendar  pa šole  konkretnih glasbenih dejavnosti  v  vzgojne 

načrte  praviloma  niso  vključevale.  Izjema  je  inovacijski  projekt,  ki  je  bil  izpeljan  v 

sodelovanju z Orffovimi skupinami. Vendar tudi ta kot tak ni opisan v vzgojnem načrtu, je pa 

vsaj  omenjen.  Po  mojem  mnenju  so  glasba  in  z  njo  povezane  dejavnosti  idealne  za 

uresničevanje idej,  ki  jih  predstavlja  Gomboc (2008) v priporočilih  za izvajanje  vzgojnih 

načrtov.  Glasba  je  lahko  temeljni  način  zagotavljanja  spodbudnega  okolja,  ki  v  šoli 

zadovoljuje  temeljne  telesne,  duševne,  socialne  in  duhovne  potrebe  učencev  (sprejetost, 

pripadnost, ustvarjalnost, sprostitev, uspešnost …), ob tem pa pri njih razvija med drugim tudi 

pozitivno samopodobo. Delovne skupine, ki so na šolah sestavljale vzgojne načrte, očitno niso 

bile podobnega mnenja. Če že, so glasbo omejile na obiskovanje šolskih prireditev v sklopu 

oblik sodelovanja s starši. 

Pri  izvajanju  dejavnosti  se  učitelji  razrednega  pouka  srečujejo  s  številnimi  težavami.  Če 

začnem  z  materialnimi  okoliščinami,  v  katerih  delujejo,  lahko  na  podlagi  rezultatov 

zaključim, da se med šolami pojavljajo velike razlike v opremljenosti, dejavnosti pa imajo 

tudi potrebe po opremi različne. Mestni šoli sta bolje opremljeni in na podlagi tega sklepam, 

da  imajo  učitelji  tam boljše  pogoje  za  delo.  Učiteljica  v  podeželski  šoli  bi  si  želela  še 

marsikaj, vsaj učilnico, v kateri ne bi bilo potrebno vsakič sproti umikati klopi. Razlog za 

razlike  v  opremljenosti  lahko morda  res  povežemo z  lokacijo  šol,  v  veliki  meri  pa  je  ta 

odvisna tudi od vztrajnosti učitelja pri zahtevah in razumevanja s strani vodstva šole. Glede na 

odgovore sogovornikov sklepam, da v večini primerov vodstvo podpre učitelja, ki svoje delo 

opravlja dobro, vsekakor pa so pogajanja lažja, če je v vodstvu nekdo, ki glasbeno dejavnost 

vsaj v osnovi razume in jo posledično tudi bolj podpira. Sogovorniki kljub temu, da bi vedno 
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potrebovali še nekaj več, niso preveč kritični in delajo s tem, kar jim je na voljo. Sicer pa bolj 

kot materialno ozadje, na kakovostno delo na glasbenem področju vpliva učitelj  s svojimi 

osebnostnimi in strokovnimi karakteristikami.  

Na eni izmed šol so na enostaven način rešili težavo z utrujenostjo učencev po pouku, ki so 

pri interesnih dejavnostih marsikdaj brez energije, imajo slabšo možnost koncentracije ali pa 

se jim po pouku že mudi na neštete druge dejavnosti, s katerimi se še ukvarjajo. Rešitev je 

premik interesne dejavnosti na čas pred poukom, kar izvajajo na eni izmed šol, vključenih v 

raziskavo. Resda to pomeni, da morajo učenci vstajati uro prej, vendar učencev to očitno ne 

moti, dejavnost je dobro obiskana in učenci radi prihajajo. Tu pa se udejanja ideja Voglarjeve 

(1987), ki pravi, da se bodo učenci glasbenih zaposlitev že v naprej veselili, če jih imajo v  

lepem spominu in se ob njih počutijo prijetno.

Učitelj je oseba, ki mora vedeti kaj dela, kako dela in je odgovoren za to, kako dela (Devjak, 

2002).  Ob  osebnostnih  karakteristikah  je  za  njegovo  delo  pomembna  strokovna,  splošna, 

didaktična  in  pedagoška  izobrazba.  Na  glasbenem  področju  ni  nič  drugače.  Glasbeno 

strokovno  usposobljen  učitelj  ima  razvite  glasbene  sposobnosti,  spretnosti  in  znanja,  je 

občutljiv za vrednost v glasbenih vsebinah in dejavnostih, je odgovoren do glasbenega razvoja 

učencev,  pri  njem  izstopa  glasbena  ustvarjalna  naravnanost  ter  ima  glasbeno-didaktična 

znanja  (Slosar, 1997).  Bistveni predpogoj za uspešno delo v prvi vrsti predstavlja glasbena 

razvitost učitelja (Sicherl-Kafol, 2001), s čimer so se strinjali vsi sogovorniki, raziskave pa so 

pokazale, da na glasbeni razvoj bodočih učiteljev bistveno vpliva kakovostna glasbena vzgoja 

pred vpisom na fakulteto, torej predšolska, osnovnošolska in srednješolska, pomemben vpliv 

pa ima tudi  izobraževanje v glasbeni  šoli.  Iz  tega torej  lahko sklepamo,  da s  kakovostno 

glasbeno  vzgojo  v  OŠ  lahko  bistveno  ali  vsaj  zelo  pomembno  vplivamo  tudi  na 

institucionalno glasbeno vzgojo prihodnjih rodov. Če se učitelj  tega ne zaveda, ne zadosti  

drugi zahtevi, poznati mora namreč zakonitosti otrokovega glasbenega razvoja (prav tam). 

Obenem  mora  zelo  dobro  poznati  cilje  dejavnosti,  ki  naj  bi  jih  uresničeval  celostno,  s 

prepletanjem  glasbenih  dejavnosti  poslušanja,  izvajanja  in  ustvarjanja  ter  na  vseh  treh 

razvojnih ravneh – afektivni, psihomotorični in kognitivni. 

Posebej  želim  izpostaviti  zmožnost  strokovne  presoje  pri  izbiri  glasbenih  vsebin,  ki  je 

pomembna zlasti  v današnjem času,  ko so učenci z vseh strani okupirani z najrazličnejšo 

popularno glasbo dvomljive umetniške vrednosti. Prej ali slej se vsak učitelj sreča z izbiro 

programa, bodisi zvočnih primerov ali skladb za izvajanje. Ob tem se poraja vprašanje, ali 
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učitelj razrednega pouka brez predhodne glasbene izobrazbe sploh zna ovrednotiti kriterije, da 

je  neka  skladba  primerna.  Izbirati  mora   primere  iz  različnih  obdobij  in  okolij,  se  pravi 

domače,  tuje,  ljudske  in  umetne.  Utečena  praksa  je,  da  učitelji  izbirajo  primere  iz 

uveljavljenih zbirk, ki si jih izmenjujejo med sabo ali jih pridobijo na raznih seminarjih. Tisti 

brez glasbene izobrazbe bi se najbrž držali kar teh, medtem ko ena izmed mojih sogovornic 

notno gradivo, če je že potrebno, uporabi le za podlago, osnovo. Na tej osnovi z učenci gradi 

predstavni svet, na podlagi katerega učenci sami eksperimentirajo, raziskujejo, improvizirajo 

in se prepuščajo zvočnemu okolju. Tega seveda ni zmožen izpeljati vsak učitelj. Redko kdo 

zna in si upa v svojem razredu vzpostaviti tako vzpodbudno okolje, da se bodo učenci v njem 

počutili zadosti varne in bodo upali izraziti svojo ustvarjalnost. Če se vrnem nazaj na izbiro 

glasbe, naj še dodam, da bo sposoben učitelj s svojim zgledom in žarom učencem približal 

tudi nepoznan glasbeni material, ki ga sami po sebi ne bi bili pripravljeni sprejeti. Sposoben 

glasbeni  učitelj  pa  zna  svoje  delo  tudi  primerno  ovrednotiti,  nadaljnje  delo  pa  načrtuje 

sistematično, kompleksno in kontinuirano (Sicherl-Kafol 2001). 

Sogovorniki vsaj v grobem ustrezajo zahtevanim karakteristikam. Zavedajo se svojih slabosti, 

ki jih poskušajo preseči. Z gotovostjo lahko trdim, da so vsi glasbeno razviti, težava pa se 

pojavi pri pomanjkanju glasbene izobrazbe, kar se pokaže v omejeni spretnosti igranja na 

instrument in v pomanjkanju glasbenega znanja pri pisanju notnega gradiva. Medtem ko ima 

sogovornik  mnogo  glasbenega  znanja,  ki  je  posledica  njegove  glasbene  izobrazbe, 

sogovornici  te  nimata.  Svoj  primanjkljaj  poskušata  kompenzirati  s  sodelovanjem  s 

predmetnim  učiteljem  glasbene  vzgoje,  kar  v  enem  primeru  ne  predstavlja  nikakršnega 

problema, v drugem pa zaradi ne-prisotnosti učitelja povzroča precejšnje organizacijske in 

vsebinske težave. Tekom študija so vsi kandidati pridobili osnovna glasbena in metodološka 

znanja,  urili  so  tudi  izvajalske  spretnosti,  vendar  to  ni  dovolj.  Učitelj  razrednega  pouka 

predvsem za vodenje mladinskega pevskega zbora ni zadosti usposobljen. Zdi se mi, da je za 

vodenje  pevskega  zbora  potrebno  več  predznanja,  kot  za  vodenje  Orffove  skupine  ali 

poučevanje  glasbe  s  pomočjo  računalnika.  Vir  dodatnega  znanja  so  seminarji,  ki  se  jih 

sogovorniki  udeležujejo.  Do  težav  pride,  ko  učitelj  razrednega  pouka  želi  svoje  znanje 

poglobiti ne le več na osnovni, pač pa na kakšni od višjih ravni. Tu je po besedah ene od 

sogovornic  predpogoj  osnovno  glasbeno  znanje  instrumenta.  Ljub  temu,  da  so  seminarji 

namenjeni osnovnošolskim učiteljem, prav ti, ki bi znanje najbolj potrebovali, ostanejo brez 

njega. Sicer podrobnejših podatkov o teh seminarjih s strani sogovornice nisem dobila, vendar 

je možnosti za nadgrajevanje znanja precej. Seminarje, namenjene prav razrednim učiteljem, 
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prilagojene njihovemu znanju organizirajo Zavod RS za šolstvo, glasbene šole, kulturna in 

druga društva, v sklopu vseživljenjskega učenja pa jih organizira tudi Pedagoška fakulteta. 

Prav slednja že tekom študija v izbirnem programu ponuja možnost poglobljenega glasbenega 

udejstvovanja v glasbenem modulu in izbirnih predmetih Pevski zbor in Zborovodstvo. 

Vsi  spraševanci  se  zavedajo  pomena kakovostnih  glasbenih  izkušenj  v  začetnem obdobju 

šolanja. Prav zato pri svojih dejavnostih nimajo avdicij, teh izkušenj nikomur izmed učencev 

ne odrekajo. Dober učitelj namreč vsakega učenca sprejme kot individuuma z edinstvenim 

skupkom lastnosti (Rotar-Pance, 2006). Kakovost dela zato res ni na tako visokem nivoju, kot 

bi lahko bila, vendar bistvo dejavnosti ni rezultat, pač pa užitek in pozitivni vplivi glasbe, ki 

jih učenci sprejemajo. Po izkušnjah sogovornikov sodeč, skupinsko muziciranje na učence 

deluje stimulativno, kljub temu da so skupine pri dejavnostih heterogene in niso vsi učenci na 

isti  stopnji  glasbenega  razvoja.  Manj  razviti  učenci  prav  ob  muziciranju  z  bolj  razvitimi 

učenci lahko nabirajo dragocene izkušnje,  se od njih učijo in hitreje pridobivajo glasbene 

spretnosti in znanje. S specifičnimi metodami in oblikami dela so se učitelji seznanili tekom 

študija, svoje znanje pa izpopolnjujejo in aktualizirajo na seminarjih. Pred sabo imajo cilje, ki  

jih uresničujejo celostno, kar se kaže ob uporabi številnih dejavnosti, od gibanja, sproščanja, 

vživljanja v vsebino, obenem pa sprejemanja velikih količin življenjsko uporabnega znanja 

skozi poslušanje, izvajanje in ustvarjanje. 

Že  moji  sogovorniki,  trije  glasbeno  razviti  in  s  strani  Zavoda  RS  za  šolstvo  priporočeni 

učitelji razrednega pouka, ki izstopajo iz povprečja pri svojem glasbenem delovanju, se ob 

delu soočajo s številnimi težavami. Na tem mestu je smiselno razmisliti o tem, kako se glasbe 

loteva  še  množica  drugih  razrednih  učiteljev,  med  katerimi  nekateri  nimajo  razvitih  niti 

osnovnih  glasbenih  sposobnosti.  Tako kot  moji  sogovorniki  se  zavedam,  da  je  težko biti 

odličen na tako širokem področju, kot je razredni pouk. Pomisliti pa je vendarle potrebno tudi 

na to, kako pomembne so kakovostne glasbene izkušnje v začetnih letih šolanja. Primanjkljaj, 

ki  nastane  v  tem obdobju,  je  kasneje  nenadomestljiv.  Potemtakem je  vseeno  bolje,  da  v 

kolikor ni na voljo sposobnega učitelja razrednega pouka, glasbeno vzgojo in dejavnosti v 

povezavi z njo potekajo pod vodstvom predmetnih učiteljev glasbe, ki imajo več strokovnega 

znanja, več izkušenj in so svoje glasbene sposobnosti,  spretnosti in znanja že dokazali  na 

sprejemnem izpitu. Devjakova (2002) omenja učitelja, ki mora biti odgovoren za to, kako 

dela. V danem primeru to pomeni, da bi morali glasbeno slabše razviti učitelji biti pošteni do 

sebe, predvsem pa do učencev, če vedo, da jim ne morejo zagotoviti tako pristnih glasbenih 
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doživetij, kot bi jih bili lahko deležni pri katerem drugem učitelju. Sicherl-Kafolova (2001) 

zagovarja sprejemne preizkuse tudi na Pedagoški fakulteti. Ta ideja se na prvi pogled morda 

zdi pretirana, zagotovo pa bi popeljala osnovnošolsko glasbeno vzgojo na višjo raven. Sama 

bolj podpiram idejo izbirnosti, kjer bi vsak študent imel možnost razvijanja svojega močnega 

področja, medtem ko bi na drugih področjih imel vsaj osnove. Idealen scenarij v praksi bi bil,  

da bi v šoli delovala skupina razrednih učiteljev, ki bi poučevala vsak svoje močno področje, 

na ta način bi bili učenci deležni kakovostnih izkušenj. 

Stanja na treh šolah, na katerih sem bila prisotna v okviru raziskave, ne morem posplošiti na 

vse javne šole v Sloveniji. Imela sem namreč vpogled v delo treh osebnostno in strokovno 

vrhunskih učiteljev razrednega pouka. Ti posamezniki pri svojem delu s pridom izkoriščajo 

možnosti, ki jih imajo v danih pogojih na voljo za izvajanje glasbenih dejavnosti. Vedno pa je 

še  prostor  za  izboljšave.  Izkazalo  se  je,  da  je  za  vrhunsko  delo  bolj  kot  materialna 

opremljenost  in  glasbena  izobrazba,  pomembna osebnost  učiteljev  ki  so  svojim zgledom, 

žarom in predanostjo pripravljeni peljati zgodbo še korak dlje. To pa je v večini primerov 

možno le s podporo vodstva in sodelavcev, predvsem glasbenih pedagogov na šolah, ki so 

pripravljeni sodelovati. Kot povsod drugod, se je tudi tu izkazalo: „V slogi je moč.“ 
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9. SKLEP

Na  slovenskih  osnovnih  šolah  večina  glasbenih  dejavnosti  v  obveznem  in  razširjenem 

programu, poteka pod vodstvom predmetnih učiteljev glasbene vzgoje. Kot bodočo učiteljico 

razrednega pouka me je zanimalo, kje so razlogi za takšno stanje. V diplomski nalogi sem 

zato teoretično in empirično predstavila in proučila možnosti za glasbeno delovanje otrok v 

javni šoli v prvem triletju in 4. in 5. razredu drugega triletja, ki ga vodi učitelj razrednega 

pouka. 

V  teoretičnem  delu  sem  osvetlila  cilje,  predmetnik  in  organizacijo  slovenskega  javnega 

osnovnega šolstva, kjer sem kot nosilca dejavnosti izpostavila učitelja in predstavila njegove 

vloge in naloge. Osvetlila sem pouk glasbene vzgoje v osnovni šoli in prisotnost glasbe v 

dejavnostih izven njenega rednega pouka. S študijo primera, ki sem jo izvedla na treh šolah, 

pri  treh  razrednih  učiteljih,  sem  ugotavljala,  kako  omenjene  dejavnosti na  podlagi 

predstavljenih  zakonskih  možnosti  dejansko  izvajajo.  Ugotovila  sem,  da  izbrani  razredni 

učitelji  glede  na  zmožnosti  šole  izkoriščajo  ves  zakonsko  opredeljeni  prostor.  Glasbene 

aktivnosti  vključujejo v obvezni  (medpredmetne povezave,  dnevi dejavnosti,  ure  oddelčne 

skupnosti) in razširjeni program (interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, podaljšano bivanje), 

zavedajo pa se tudi njene izrazite vzgojne funkcije. V okviru teh možnosti izpostavljam tri 

primere dobre prakse, katerih nosilci so učitelji razrednega pouka: interesni dejavnosti pevski 

zbor in Orffovo skupino ter Finale Note Pad – poučevanje glasbe s pomočjo računalnika.  

Slednja  aktivnost,  pri  kateri  učenci  praktično  spoznavajo  notacijo,  letos  še  nima  statusa 

interesne dejavnosti, zato poteka v okviru medpredmetnega povezovanja, dopolnilnega pouka 

in  podaljšanega  bivanja.  Možnosti  za  izboljšave  vidim  predvsem  v  dveh  dejavnikih: 

izboljšanju materialnih okoliščin in v poglabljanju glasbenih znanj. Iz primerov dobre prakse 

lahko sklepam, da za kakovostno glasbeno delovanje omenjena dejavnika nista bistvenega 

pomena. Bistven je učitelj  in njegov odnos do glasbe same, omenjena dejavnika pa lahko 

njegovo glasbeno delovanje le še izboljšata in mu delo nekoliko olajšata. V teoretičnem delu 

sem izpostavila glasbene dejavnosti, ki naj bi vedno potekale v skladu z otrokovim splošnim 

in glasbenim razvojem. Izredno pomemben pa je tudi vpliv glasbe same na razvoj otroka. Ob 

tem z veseljem ugotavljam, da v raziskavo vključeni učitelji pri svojih dejavnostih upoštevajo 

razvojno stopnjo učencev in so visoko ozaveščeni tudi o vplivu glasbe na njihov razvoj. 
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Zavedam se, da omenjeni trije, s strani Zavoda za šolstvo priporočeni in nedvomno glasbeno 

razviti sogovorniki, ne odsevajo dejanskega stanja na slovenskih osnovnih šolah. Tu pa se kot 

možna rešitev ponuja uvedba sprejemnih preizkusov za vstop na Pedagoško fakulteto. Če si 

želimo,  da bi bil  glasbeni  prostor v šoli  širše zapolnjen,  je nujno, da v šolanje  za poklic 

učitelja  vstopajo  kandidati  s  predhodnimi  izdatnimi  glasbenimi  izkušnjami  v  različnih 

glasbenih  aktivnostih.  Tako  bodo  na  fakulteti  pridobljena  znanja  temeljila  na  razvitih 

glasbenih  sposobnostih.  To dokazujejo  tudi  sogovorniki,  ki  so  bili  kakovostnih  glasbenih 

izkušenj v otroštvu tudi sami deležni, zdaj pa jih sami kot učitelji posredujejo učencem, med 

katerimi bodo tudi prihodnji učitelji razrednega pouka. 

Na  podlagi  diplomske  naloge  sklepam,  da  ima  učitelj  razrednega  pouka  v  osnovni  šoli 

ogromno odprtih možnosti za kakovostno glasbeno delovanje. Vsak učenec bi namreč moral 

imeti  pravico do doživljanja prijetnih glasbenih doživetij,  pozitivnih učinkov glasbe in do 

izboljšanja kvalitete življenja, ki ga ta povzroča. Omenjeni trije sogovorniki naj bodo vsem 

bodočim učiteljem razrednega pouka za zgled, ki ponazarja, kako lahko glasbo v slovenskem 

šolstvu popeljemo na odličnejšo pot.
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PRILOGA 1: Intervju z učiteljico št. 1

Katere oblike glasbenega delovanja in dejavnosti povezane z glasbo potekajo na šoli in v 

katerih okvirih?

1. Kaj šola ponuja glede glasbenih dejavnosti?

„Od interesnih dejavnosti sta najbolj glasbeno obarvani pevski zbor in folklorna skupina, sama pa  

glasbo vključujem tudi v Angleške bralne urice. 

Med  izbirnimi  predmeti  pa  glasbe  ni,  imela  sem  idejo,  kjer  bi  skupaj  z  glasbenikom ustanovila  

instrumentalno skupino, oni bi delali spremljave, lahko bi se povezovali … Imela sem že tudi zbran  

material, ki bi ga lahko skupaj obdelovali … Dalo bi se veliko narediti, potrebujem pa oporo. Pa iz  

tega ni bilo nič.

Pred leti smo izvedli delno glasbeno obarvan tehniški dan z naslovom „Ljudsko izročilo.“ Predstavila  

se je folklorna skupina, ogledali smo si narodne noše in tudi ljudske inštrumente.“ 

2. Ste seznanjeni s proaktivnimi in preventivnimi vzgojnimi dejavnostmi iz vzgojnega načrta?  

Je vanje vključena glasba?

„Tudi sama sem bila prisotna v skupini, ki je sestavljala vzgojni načrt. Vključili smo tiste stvari, ki jih  

res izvajamo. Zbor je že sam po sebi preventivna dejavnost, saj učencem s tem pokažeš, kako lahko  

kvalitetno preživljajo prosti čas. Res pa tega nismo vključili v vzgojni načrt, vključili smo širše sklope,  

ne pa vseh podrobnosti.“ 

3. Katere od zgoraj omenjenih dejavnosti vodi učitelj razrednega pouka?

„Sama vodim tri  pevske zbore na šoli,  folklorno skupino pa prav tako vodi  učiteljica razrednega  

pouka.“  

4. Kdaj pa dejavnost pevskega zbora poteka? Kako pogosto?

„Prva triada ima eno uro pevskega zbora tedensko, po dve šolski uri tedensko pa potekata druga dva  

zbora (4.,  5.  in 6.-9.  razred).  Takšna razporeditev se mi zdi  smiselna predvsem zaradi  različnega  

predznanja in sposobnosti koncentracije pri učencih. Res se dejavnost imenuje pevski zbor, ampak z  

mlajšimi učenci, ki niso zmožni ves čas samo peti, počnemo še marsikaj drugega, igramo, izštevamo  

… zato bi bilo boljše ime kar „Glasbene urice.“ Pri starejših učencih je sicer priporočljivo, da bi  

pevski zbor imel vaje 4 ure tedensko, ampak tega ne zmorem, znanja mi zmanjkuje, zasedba bi morala  

biti stalna in delo potekati na višjem nivoju. V okviru svojih zmožnosti dajem vse od sebe, zato menim,  

da bi bili vsaj za vodenje mladinskega zbora  primernejši predmetni učitelji. 

Vaje potekajo po pouku,  vključevati  morajo sproščanje.  Učenci  so zelo razigrani,  včasih utrujeni,  

popoldan jih čakajo že druge, izven-šolske dejavnosti … To moraš pač vzeti v zakup.  

Intenzivnih vaj kot takih nimamo, je pa res, da se pred nastopi pa se vaje zgostijo, včasih se dobimo  

tudi pred poukom, po pouku … Iščeš luknje, kdaj boš lahko dobil največ učencev.“   



5. Kdo se lahko vključi vanje?

„Vsak, ki ga to veseli, lahko pride.“

 

6. Ali so učenci začetniki ali so se z glasbo že srečali?

„Opažam,  da tisti,  ki  so v  glasbeni  šoli,  zelo malokrat  pridejo k zboru.  Z glasbeno šolo so zelo  

obremenjeni, igrajo v orkestrih, imajo dvakrat tedensko uro in še teorijo … In kljub temu, da imajo  

zelo dober potencial, na to dejavnost ne pridejo, saj so prezaposleni.“ 

S kakšnimi vsebinami učitelji vzpodbujajo glasbeno delovanje otrok v šoli?

7. Kam vse vi osebno vključujete glasbene dejavnosti?

„Sama  vodim  tri  pevske  sestave,  glasbo  pa  vključujem  tudi  v  pouk  angleščine.  Pri  začetnem  

poučevanju angleščine je neskončno priložnosti za vključevanje glasbe. V četrtem razredu so sploh  

zelo navdušeni in lahko z njeno pomočjo res veliko narediš. Tekom angleških bralnih uric smo pred  

leti predstavili angleško zgodbo, podobno Zvezdici Zaspanki, učenci so jo dramatizirali, zraven igrali  

in peli po razredih. Glasbo pa povezujem tudi z likovno umetnostjo, ponavadi za umiritev pri pevskem  

zboru.“ 

8. Kateri projekti so bili izvedeni v zadnjih 2h letih?

„Vsako leto imamo približno enako. Najprej sodelujemo pri Komemoraciji za padle borce, pojemo v  

sosednjem kraju. Decembra je prav tako na lokalni ravni prireditev Prižgimo lučke na novoletnem  

drevesu in z zborom sodelujemo. Prav tako pojemo pri upokojencih ob koncu leta, v sosednji občini pa  

smo razveselili člane Društva za osteoporozo. Pred novoletnimi prazniki imamo na šoli prireditev ob  

koncu leta, ponavadi zadnji dan pred počitnicami. Februarja ob kulturnem prazniku velikokrat šola  

pripravlja prireditev za celotno krajevno skupnost, ta poteka v kulturnem domu. Ob tej priložnosti smo  

imeli tematske prireditve – Neža Maurer, Svetlana Makarovič. Naslednji na spisku je materinski dan,  

imamo spet prireditev. Vključili smo  se tudi v študentski projekt Teden mladih. Kdor je želel, je lahko  

sodeloval pri projektnem pevskem zboru, s katerim smo predstavili dve pesmi v angleškem jeziku in jih  

povezali  z  gibanjem. Sodelujemo tudi  na otvoritvah šolskih tekmovanj.  Zaključimo pa ponavadi  s  

samostojnim koncertom, letos pa smo izjemoma peli na prireditvi za šolski sklad.“ 

9. Se povezujete tudi z drugimi učitelji in kdaj združujete panoge?

„Sodelujem z razredno učiteljico, ki vodi folklorno skupino. Sodelovali smo pri raznih nastopih, kjer  

je  zbor pel,  oni  pa so plesali.  So pa tudi  oni  precej  aktivni  in  je  včasih težko,  da bi  še  z  mano  

sodelovali. Z njimi smo šli tudi na ljudski festival. Ob nastopih pa sodelujemo z likovniki, ki poskrbijo  

za oblikovno celoto in sceno.“



10. Kako pa izberete program izvajanja?

„Iščem tematsko povezane pesmi, poskušam pa se prilagajati tudi sposobnostim pevcev.“ 

11. Kaj pa je za vas izbiri programa najpomembnejši dejavnik?

„Pri izbiri vsebin gledam na to, da je raznolika in za učence vabljiva, vzpodbudna.“  

12. Ali učenci soodločajo o programu?

„Učenci posredno soodločajo. Prilagoditi ga je namreč potrebno njihovim sposobnostim.“  

13. Kako potekajo avdicije, če sploh so?

„Ni avdicij, veseli smo vsakogar, tudi če nam pomaga zgolj pripraviti mize. Kdor uživa v tem, naj  

pride, glasba koristi vsakomur.“ 

14. Kako pa učence motivirate za delo?

„Poskušam delati tako, da se imajo učenci lepo. Ure poskušamo preživeti prijetno. Na koncu leta pa  

sodelujoče pri  zboru v zahvalo peljem v Ljubljano,  letos gremo v kino,  ogledali  si  bomo risanko.  

Učencem to veliko pomeni, že zato, da jim odpade kakšna ura pouka.“ 

15. Kako usklajujete delo med različno za glasbo nadarjenimi učenci?

„Tisti, ki jim gre bolje, jim daš zahtevnejše naloge. Tudi slabši učenci imajo svojo vlogo. Vsak je član  

te skupine in po svojih zmožnostih doprinese k njej. Napak ne poudarjam, poskušamo veliko peti in jih  

s tem popraviti. Če pa učenci delajo dobro, jih seveda pohvalim.“   

14. Kaj je bistvo vaše dejavnosti pevskega zbora?

„Bistvo je užitek, ki ga dajem na prvo mesto. To je OŠ, zato izhajam iz tega, da učencem pokažem,  

kakšne so možnosti, kaj v življenju lahko počnejo. Če jih stvar pritegne, bodo to počeli še naprej, če pa  

jih ne, bodo iskali druge dejavnosti.“ 

V kakšnih organizacijskih, prostorskih in materialnih pogojih potekajo dejavnosti?

16. Koliko učencev jim prisostvuje? 

„Pri pevskem zboru 1-3. razreda sodeluje 33 učencev, v 4. in 5. jih je med 15 in 20, pri starejši skupini  

pa  jih  je  10-15.  Starejši  kot  so  učenci,  več  drugih  zaposlitev  in  dejavnosti  imajo,  zato  za  zbor  

marsikdaj zmanjka časa.“



17. V kakšni učilnici potekajo dejavnosti?

„Imamo dve učilnici, v katerih delamo. Ena je razredna in je v njej klavir, druga pa je glasbena, ki je  

prav tako opremljena, v njej je tudi nekaj malih instrumentov, računalnik, predvajalnik glasbe. Je pa  

res, da moramo za svoje delo vsakič premikati klopi, to pa včasih ujezi čistilke.“ 

18. Kakšna je opremljenost z instrumenti in IKT?

„Oprema sama ni bogata, instrumentov je malo, tudi praktikablov ni. Verjetno bi bilo drugače, če bi  

bila tudi jaz bolj vztrajna pri svojih zahtevah. Vendar nisem. Delam s tem, kar imam na razpolago.“ 

19. Kako poteka vaja pevskega zbora?

„Pri mlajših učencih začnemo z vajami sproščanja, glasbeno didaktične igre za upevanje, nato pa se  

pogovorimo o vsebini pesmic, poskušamo jo dramatizirati, zato, da učenci dobijo občutek za pesem, ki  

jo pojejo. Peli smo pesem o uri … učenci predstavljajo kazalce, eden je minutni (teče hitro), drugi urni  

(koraka počasi) … Zraven prepevamo. Učenci doživeto pojejo, ker komaj čakajo, da pridejo na vrsto.  

Veliko vključujem tudi pesmi v angleškem jeziku, peli smo „Five brown teddies, sitting on the wall.“  

Tisti učenci, ki so lepo sodelovali, so predstavljali medvedke … To jih zelo motivira. Dodam pa še  

razne rajalne igre, preproste didaktične igre za razvijanje ritma, intervalov. Vse to vpletaš v petje, če  

postane dolgočasno in pozornost upade. Veliko tovrstnega materiala dobiš na izobraževanjih. 

Pri 4. in 5. razredu pa se da že intenzivno delati, pozornost je daljša. Motivacija je sam program. Oni  

ga sprejmejo, in uživajo ob petju. Včasih pa pozornost pade, zato tudi pri njih pridejo prav kakšne  

vmesne igre.“           

Kakšne so možnosti in priložnosti za javne predstavitve glasbenih dosežkov? 

20. Kje se učenci predstavijo? Na šoli? V lokalnem okolju? Na državni ravni?

„Komemoracija za padle borce je v sosednjem kraju, prireditev ob kulturnem prazniku smo imeli na  

šoli, sodelujemo pa tudi z Društvom upokojencev in Društvom bolnikov z osteoporozo. Prireditev ob  

prižiganju lučk na drevesu je bila prav tako v sosednjem kraju, pa Teden mladih … Ostajamo v okvirih  

šole in lokalne skupnosti, medtem ko se na regijsko in državno raven ne vključujemo. Najraje smo v  

prostorih šole, kjer nastopamo v šolski jedilnici, ki jo preuredimo za potrebe koncerta.“ 

21. Ali hodite na gostovanja, morda na kakšno drugo šolo?

„ Zaenkrat še nismo šli, imam pa v mislih.“   

22. Kako pa vas poslušalci sprejmejo?

„Tukajšnje prebivalstvo vse naše aktivnosti sprejme zelo pozitivno. Morda je to prednost podeželja.“ 



S katerimi problemi se učitelji srečujejo pri izvajanju glasbenih dejavnosti?

23. Ali imate za svoje delovanje dobre pogoje?

„Potrebovali bi glasbenega učitelja, ki bi bil ves čas na naši šoli in pripravljen sodelovati. Tako bi  

lahko ustvarila  še veliko več … Velikokrat mi zmanjka glasbenega znanja, pa se nimam na nikogar  

obrniti. Če imaš nekoga, na kogar se lahko zaneseš, je veliko laže. Pri treh zborih je težko, skrbeti  

moraš za 60 otrok, za vse spremljave … Je pa vsekakor laže narediti samostojen zborovski koncert, kot  

da so zraven še drugi nastopajoči.“ 

24. Je dovolj časa za ustvarjalno delo?

„Potrebovala bi ga več … Več časa z otroki, da bi lahko delala bolj intenzivno. Žal imaš omejeno  

število ur z otroki. Sprejeti moraš, da kar narediš, je dobro, in se moraš zavedati, da je to interesna  

dejavnost.“ 

25. Kakšno je sodelovanje s starši?

„Starši sodelujejo, radi pridejo poslušat in so zadovoljni, ker vidijo, da se v šoli dogajajo pozitivne  

stvari. Sem pa potrebovala par let, da so se ljudje tega navadili in začeli obiskovati koncerte.“

26. Zakaj je tako malo učiteljev RP, ki se ukvarjajo s tovrstno aktivnostjo?

„Mislim,  da  nimajo  dovolj  znanja  … Niti  niso  vsi  učitelji  glasbeno  usmerjeni,  nekateri  so  celo  

skregani z njo. Zato sem mnenja, da naj ima vzgojne predmete, pa naj bo katerikoli že, strokovnjak, ki  

ima na  tem področju  veliko  znanja.  Povprečen učitelj  razrednega pouka lahko učencem da neko  

glasbeno osnovo, kaj več pa težko.  Če nisi  glasbeno nadarjen,  jim ne moreš stvari  demonstrirati.  

Težko je namreč biti strokovnjak na tako širokem področju, kot je razredni pouk.“    

27. Ste torej zadovoljni z dosedanjim stanjem?

„Problem je  v  spremljanju  zbora  na instrument,  sama namreč  iščem zunanje  sodelavce,  ki  bi  se  

odzvali. Velikokrat prosim kar bivše učence, vendar se težko uskladimo za vaje … Ponavadi jih je  

vedno premalo ...   Včasih prosim tudi  glasbenega učitelja,  vendar spremljava na kitaro ne pride  

preveč do izraza, on pa tudi ni ves čas prisoten na šoli, dela še drugje. Poskušala sem  s spremljavo na  

male instrumente, vse sem morala narediti sama … Potrebovala bi nekoga, ki bi mi bil v oporo, imel  

glasbeno izobrazbo in bil pripravljen sodelovati … 

Včasih je problem tudi dobiti notno gradivo. Velikokrat kar na pamet iščemo in delamo spremljave.“ 

28. Kako vodstvo šole gleda na vaše delo?

„Me podpirajo, včasih pa me sicer ne razumejo, predvsem ko si želim večjo strokovnost. Doživljam  

prednosti  (manjša šola,  prijetno vzdušje) in slabosti  vaškega okolja (so hitro zadovoljni,  za večjo  

strokovnost ni razumevanja).“  



Katere so možnosti kvalitativno in kvantitativno izboljšanje glasbenega delovanja?

29. Kje bi se dalo sedanje stanje izboljšati?

„Sama menim, da iz študija razrednega pouka ne prineseš dovolj znanja za vodenje pevskega zbora.  

Če  želiš  to  res  početi,  se  moraš  samoiniciativno  izobraževati  in  iti  naprej.  Vendar  je  tudi  z  

izobraževanjem problem.  Skupinski  seminarji  na  osnovni  stopnji  niso  problematični,  lahko  se  jih  

udeleži  vsak  učitelj  z  laičnim  glasbenim  znanjem.  Če  pa  se  želiš  izobraziti  stopnjo  više,  pa  

organizatorji seminarjev zahtevajo znanje instrumenta. In to so seminarji za učitelje, ki poučujejo na  

osnovnih  šolah,  Hkrati  te  hočejo  vzpodbuditi  in  te  istočasno  izključijo.  Teh  seminarjev  s  svojim  

znanjem ne morem obiskovati … Sprašujem se, kje so vsi sposobni ljudje iz glasbene akademije, ki bi  

lahko vodili šolske zbore … Zgleda, da se izgubijo, počnejo druge stvari …“     

30. Kakšno znanje pa ste prinesli iz časa študija?

„Za vodenje pevskih zborov nisem dobila primerne izobrazbe. Kar sem dobila znanja, sem ga dobila  

izven  fakultete,  pri  svojih  interesih.  Vsako  leto  pa  se  udeležim  tudi  seminarjev,  na  katerih  se  

izpopolnjujem.“   

31. Ste se še dodatno glasbeno izobraževali?

„Na raznih seminarjih. Glasbene izobrazbe pa drugače nimam.“  

32. Od kod izvira vaše veselje do glasbe?

„Začela sem peti v 1. razredu osnovne šole in od takrat sem pela v različnih zasedbah. To veselje  

poskušam prenesti tudi na prihodnje rodove.“ 



PRILOGA 2: Intervju z učiteljem št. 2

Katere oblike glasbenega delovanja in dejavnosti povezane z glasbo potekajo na šoli in v 

katerih okvirih?

1. Kaj šola ponuja glede glasbenih dejavnosti?

„Od interesnih dejavnosti imamo: ljudske pesmi in plese, Orffov krožek, ki ga vodim jaz, Otroški in  

mladinski pevski zbor in pa flavtiste pod vodstvom glasbenice. 

Finale Note Pad je v fazi nastajanja interesne dejavnosti, lani je bilo odziva premalo. To pa zato, ker  

je ogromno nekih popoldanskih stvari. Četrti razred se je potem začel zanimati, da bi, ampak je to bolj  

primerno za peti razred. S to generacijo, ki jo poučujem letos, pa sem se že dogovoril, da gremo v  

računalniško učilnico, kjer bodo sami naredili notacijo in spoznavali taktovske načine. To je sedaj že  

vsakoletna praksa, izvajam pa jo kot medpredmetno povezavo ali pa v okviru dopolnilnega pouka, v  

podaljšanem bivanju ...

Izbirni predmet, ki obstaja, se imenuje Glasbena dela, vendar nisem sam nič povezan z njim. 

Izbirni  predmet,  ki  bo  vključeval  računalnik  v  povezavi  z  glasbo  pa  je  v  fazi  nastajanja.

Imamo še razne prireditve ob praznikih, lani nas je obiskal pisatelj Primož Suhodolčan, vsako leto pa  

imamo tudi letni koncert. 

Imeli smo tudi tehniški dan, glasbila: izvedli smo ga v v lanskem letu, izdelovali pa smo lončeni bas.  

Jaz sem pripravil posode, učenci pa so naredili zaključni del. To je bila za učence zanimiva izkušnja.“ 

2. Ste seznanjeni s proaktivnimi in preventivnimi vzgojnimi dejavnostmi iz vzgojnega načrta?  

Ste vanj vključili tudi glasbo? 

„Te dejavnosti  potekajo  ves  čas,  že  z  dobrim delom učiteljev  pri  pouku,  nismo  pa  jih  natančno  

vključevali v dokument.“  

3. Kdaj poteka Orffova skupina? Kako pogosto?

„Orffovo skupino imam po pouku, ob ponedeljkih. Sta dve skupini, ena je 2. in 3. razred, druga pa 4.  

in 5. razred.“    

4. Kdo se lahko vključi vanjo? Ali so učenci začetniki ali so se z glasbo že srečali?

„Skupine so mešane, vsak je dobrodošel.“ 

S kakšnimi vsebinami učitelji vzpodbujajo glasbeno delovanje otrok v šoli?

5. Katere projekte v povezavi z glasbo pa ste izvedli v zadnjih 2h letih?

„Lansko leto nas je obiskal pisatelj  Primož Suhodolčan, skupaj smo napisali pesem in jo ob moji  

pomoči uglasbili, napisal sem tudi spremljavo za kitaro. To je potem postala kar nekakšna himna, ki  

smo jo zapeli pisatelju. Izveden je bil tudi letni koncert.“



6. Se  pri  svojem  delu  z  Orffovo  skupino  povezujete  tudi  z  drugimi  učitelji  in  združujete  

panoge?

„Pred leti sva skupaj z glasbenico naredila prav povezavo otroškega pevskega zbora in „Orffa“. Na  

letnem koncertu letos pa bo tudi  povezava pevskih zborov,  flavt  in Orffove skupine.  Z glasbenico  

imamo tovrstne koncerte že vrsto let, je že utečeno. Ona je bila z mano tudi na srečanju Orffovih  

skupin, ona ima flavtiste in to se da fino kombinirati. Če imaš nekoga takega, je vse veliko lažje.“ 

7. Kako pa izberete program izvajanja?

„Določene stvari dobim, nekaj od drugih, si izmenjujemo med sabo. Na revijah prideš do kontaktov z  

ostalimi in si izmenjuješ. Kakšno skladbo pa je potrebno tudi napisati.“ 

8. Kako potekajo avdicije, če sploh so?

„Ah, kje pa. Avdicij ni, kdor pokaže željo, tisti pride. En fantek ima hude težave z ritmom, ampak  

prihaja z največjim veseljem, se smeje in se trudi. Če bo na letnem koncertu igral po svoje, bo pač  

odigral po svoje. Jaz mu tega veselja ne morem vzeti. Če bi šlo za kakšno hudo tekmovanje, bi mu  

morda rekel, naj se usede, naj rajši posluša, ampak tega ne moreš. S tem mu vzameš vse veselje. Saj se  

bo sčasoma zgradil. Bo že dobil primerne izkušnje, zato se mi zdi pametno, da je zraven.“    

9. Kako pa učence motivirate za delo?

„Pri glasbi so ure, ki znajo biti zelo zanimive, ko pa pridemo do glasbene teorije, pa lahko postanejo  

„duhamorne.“ Zato uporabljam računalniški program, ker se mi zdi,  da na zanimiv način učenci  

dobijo teoretično glasbeno osnovo. Učenje poteka prek glasbenih izkušenj. Takrat, ko se to dogaja, se  

razdelimo v dve skupini, z eno dela učiteljica v razredu, pa naj bo to dopolnilni, dodatni pouk, jaz pa  

drugo polovico odpeljem v računalniško učilnico in delam z njimi. Potem pa se zamenjamo in še  

druga skupina naredi podobne naloge. Tako so res vsi deležni te izkušnje. Najprej v razredu ugotovimo  

ritem določenega besedila in taktovski način, potem pa na računalniku na podlagi ritma, ki smo ga  

določili, oblikujejo svojo melodijo. Potem te pesmi pojemo, dodajamo spremljavo za Orffa, možnosti  

je ogromno. Besedila, ki jih uporabljamo pri tem so ponavadi mladinske pesmi ali pa uporabimo kar  

lastne stvaritve učencev, ki jih spišejo med poukom slovenščine.“        

10. Kako porazdelite naloge pri Orffovi skupini?

„Enkrat  so  eni  učenci  na  ritmičnih,  drugič  na  melodičnih,  potem  pa  se  zamenjujejo.  Učenci  se  

odločijo po svoje. Tisti, ki imajo večjo željo po melodičnih instrumentih, jih za koncert vzpodbudim.  

Seveda pa niso vsi  enako nadarjeni,  zato poskušam tiste  malo boljše  vzpodbuditi  z  zahtevnejšimi  

nalogami. Važno je, da se imamo vsi skupaj lepo.“   



V kakšnih organizacijskih, prostorskih in materialnih pogojih potekajo dejavnosti? 

11. Koliko učencev jim prisostvuje Orffovim skupinam?

„Dve skupini sta, število pa se malo spreminja, jih pa je tam okrog deset.“ 

12. V kakšni učilnici potekajo dejavnosti?

„Imamo stalen prostor, letos izjemoma se je zgodilo, da imava dejavnosti z glasbenico istočasno, ona  

flavto,  jaz  Orffa,  tako  da  malo  prenašamo  instrumente.  Drugače  smo  praviloma  kar  v  glasbeni  

učilnici, kjer so tudi instrumenti, zato je najlaže kar tam vaditi.“ 

„Finale Note Pad pa je naložen na vse računalnike v računalniški učilnici, zato ta dejavnost poteka  

kar  tam. Sicer  računalnikov ni  za cel  razred,  tako da ga razdelim na polovico,  ampak to niti  ni  

problem.“  

13. Kakšna je opremljenost z instrumenti in IKT?

„Opremljeni z Orffovimi instrumenti smo, dovolj jih je za vse, tako da lahko vsi vse igrajo. Je sicer en  

komplet,  instrumente  učenci  menjavajo  med  sabo.  Bodo  pa  v  kratkem  učilnico  opremili  tudi  z  

interaktivno tablo. Na splošno menim, da računalnik poučevanje glasbe lahko zelo olajša. Na tem  

področju res pošteno capljamo za evropskimi državami. Je pa res, človeškega petja oziroma glasu še  

tako  dober  računalniški  posnetek  ne  more  nadomestiti.  Lahko  pa  veliko  pripomore  k  drugim  

dejavnostim.“   

 

14. Kako poteka Orffova skupina?

„Po pouku se zberemo, izberemo si instrumente, nato pa najprej izvajamo kakšne ritmične in druge  

didaktične igre, nato pa pričnemo z ustvarjanjem, improviziranjem. Prilagajam se učencem.“  

15. Imate pred koncerti intenzivne vaje?

„Intenzivnih vaj  ni,  pred koncerti  pa z glasbenico urediva tako,  da se dobimo večkrat  tudi  poleg  

rednih vaj. Kadar je potreba, se vaje skoncentrirajo še na druge dni v tednu. Vikend vaj pa nimamo.“  

Kakšne so možnosti in priložnosti za javne predstavitve glasbenih dosežkov?

16. Kje se učenci predstavijo? Na šoli? V lokalnem okolju? Na državni ravni?

„Starejša Orffova skupina se je v aprilu predstavila na Državnem srečanju Orffovih skupin na OŠ  

Kašelj, lani pa v Mariboru. Letošnji letni koncert pa bo 24. maja na naši šoli.  

Predstavljamo se na revijah, letnem koncertu, so še novoletni in drugi nastopi na šolskih  prireditvah  

…  Širše je bilo pred leti, zaenkrat pa s to skupino širše ne gremo.“ 

17. Ali hodite na gostovanja (k drugim šolam)?

„S to skupino niti ne. Bili smo na tej reviji, državnem srečanju na OŠ Kašelj.“



18. Kje pa ste se predstavljali v zadnjih dveh letih? 

„Pred leti smo igrali v domu upokojencev ob novem letu, igrali smo tudi v vrtcu, za starše so šolske  

prireditve …  Povsod smo bili zelo dobro sprejeti.“ 

S katerimi problemi se učitelji srečujejo pri izvajanju glasbenih dejavnosti?

19. Je dovolj časa za ustvarjalno delo?

„Potreboval bi več ur. Učenci se po 30 minutah ravno ogrejejo za delo, potem pa je že konec. Po  

pouku  se  kdaj  pa  kdaj  pokaže  tudi  utrujenost,  zato  potrebujejo  tudi  čas,  da  po  svoje  odigrajo,  

improvizirajo, se sprostijo …“   

20. Zakaj je tako malo učiteljev RP, ki se ukvarjajo s tovrstno aktivnostjo?

„Za razredni pouk moraš biti vsestranski.“ 

21. Ste zadovoljni z dosedanjim stanjem?

„Mislim, da je na glasbenem področju treba nekaj narediti. Sem za to, da bi bili sprejemni poizkusi za  

vstop na ta študij. Vsaj na začetni stopnji je petje zelo pomembno. Če glasbo otroku podajaš prek CD-

plošče, kjer poje tretja oseba, je to nesmiselno. Mogoče je problem globlji.  Ni pravega odziva …  

Problem so bile opisne ocene pri glasbeni vzgoji, glasba je bila ločena, drugorazredna. Odvisno pa je  

tudi od poudarka na fakulteti. Treba bi bilo podajati snov na drugačen način, da ne bi bilo strahu pred  

nastopom, neuspehom. Za vsak nastop je potrebno dati vse od sebe in se maksimalno pripraviti. Je pa  

res,  nekateri  so  bolj  usposobljeni  za  šport,  drugi  za  glasbo,  likovno  …   Če  ne  bo  sprejemnih  

preizkusov  ali  pa  pač  izbirnosti,  je  potem bolj  smiselno,  da  prevzamejo  glasbeno  vzgojo  učitelji  

predmetne stopnje. Če se naredi škoda v tem obdobju, je ta nepopravljiva. Če otrok dobi odpor do  

glasbe ali ima občutek, da je glasba le to, kar on dobi od svojega učitelja... Tisti, ki hoče glasbo učiti  

in ima željo po tem, se bo že izobrazil. Fakulteta ti da nek določen nivo, potem pa je potrebno iti v  

korak s časom, se izobraževati na seminarjih, izobraževanjih. Sam jih kar pogrešam, zaradi doktorata  

sem jih kar malo zanemaril, jih pa zelo pogrešam.“  

22. Kako vodstvo šole gleda na vaše delo?

„Kar se tiče izobraževanj, tehnologije, dobim kar želim. Če vodstvo vidi kvalitetno, uspešno delo, ga  

tudi podpre. Nujno je, da se vključiš v izobraževanja in narediš nekaj na sebi.“   

Katere so možnosti kvalitativno in kvantitativno izboljšanje glasbenega delovanja?

23. Kje je še prostor za izboljšave?

„Opremljeni smo dobro, časa bi potreboval seveda malo več … Jaz sem zadovoljen s tem, kar je.  

Nabava zanimivih programov bi prišla prav. Sam sem delal v programu Finale Note Pad, ki je k sreči  

brezplačen in je naložen na računalnikih. Drugi pa so zelo dragi …“    



24. Kakšno znanje pa ste prinesli iz Pedagoške fakultete?

„Sama pedagoška bi  bila najbrž premalo,  čeprav moram povedati,  da sem dobil  precej  znanja s  

področja didaktike glasbene vzgoje, pri Kafolovi smo veliko igrali na Orffa. Na seminarjih Orffa pri  

Idi Virt sem dobesedno „padel noter“ pa je bil to seminar, ki je trajal od dveh popoldne do osmih  

zvečer, potekali so po pouku, pa ni bilo mučno, ker smo ves čas aktivno delali zanimive in uporabne  

stvari,  ki  si  jih  lahko potem takoj  prenesel  v razred.  Ti  seminarji  pa niso bili  obvezni,  ona je to  

študirala  v  Salzburgu,  potem pa kot  zunanja  sodelavka  predavala.  To  sem obiskoval,  ko  sem že  

poučeval. Šel sem v tri ali štiri stopnje, najprej osnovno in potem vedno bolj zahtevne, kjer je bila  

vsaka bolj zanimiva.“

    

25. Ste se še dodatno glasbeno izobraževali?

„Pel sem že kot otrok, vključen sem bil tudi v glasbeno šolo, s katero pa sem moral prenehati zaradi  

problemov z vožnjo. Kasneje sem le nadaljeval,  tako da sem končal  tudi srednjo glasbeno šolo –  

klavir. Glasbenega znanja imam kar nekaj …  

V srednji šoli sem imel enkratno učiteljico za glasbo, imela nas je klavir, flavto, pevski zbor, imeli smo  

moški oktet, ker nas je bilo bolj malo … To je bilo v Tolminu na Srednji pedagoški šoli, ker so nas zelo  

pripravljali na to, da bi vse naučeno tudi aktivno uporabljali. Potem pa sem vpisal pedagoški „faks,“  

imel sem ambicije na glasbenem področju. Dokler nisem vpisal podiplomskega študija, je bilo teh  

dejavnosti  bolj  malo,  potem  pa  sem  se  na  predlog  Kafolove  usmeril  v  poučevanje  glasbe  z  

računalnikom, intenzivno pa sem se ves čas ukvarjal tudi z Orffom. Prej sem se hotel ukvarjati  s  

petjem na razredni stopnji, potem pa sem se preusmeril na računalništvo v povezavi z glasbo, tukaj je  

namreč sedaj  prihodnost.  Je pa res,  da je glasba pri  meni  redno prisotna,  tako da mi je bilo ob  

zaključku fakultete skoraj malo žal, da nisem vpisal glasbene akademije. Sem pa sedaj naredil nekaj  

na tem področju in pišem doktorsko nalogo z naslovom „Poučevanje glasbe z uporabo računalnika“

26. Od kod izvira vaše veselje do glasbe?

„Glasba je bila vedno del mene, učim že 16 let in zaenkrat ta entuziazem še ne popušča, vedno je  

prostor za nove izzive in dinamiko.“ 



PRILOGA 3: Intervju z učiteljico št. 3

Katere oblike glasbenega delovanja in dejavnosti povezane z glasbo potekajo na šoli in v 

katerih okvirih?

1. Kaj šola ponuja glede glasbenih dejavnosti?

„Interesne dejavnosti so pevski zbor (otroški, mladinski, oktet), Orffova delavnica, Orffova skupina 1.  

Trenutno se ne izvaja noben glasbeni izbirni predmet, lani pa je bil predstavljen izbirni predmet z  

naslovom: Glasbeni projekt. Pri tem predmetu bi se aktivno glasbeno udejstvovali, pripravili glasbeno  

pravljico ali musical, ki bi ga predstavili širši javnosti. Poleg tega bi v sklopu predmeta obiskovali  

različne  glasbene  prireditve  in  institucije  ter  igrali  na  instrumente,  ki  so  na  voljo.  Takšen  je  bil  

program, žal pa ni bilo zadosti interesa, da bi izbirni predmet res zaživel. Od prireditev velja omeniti  

tisto  ob  otvoritvi  šole  in  pa  državno srečanje  Orffovih  skupin.  Izvedli  pa  smo  tudi  tehniški  dan,  

„Glasbila.“ 

2. Katere od zgoraj omenjenih dejavnosti vodjo učitelji razrednega pouka?

„Obe Orffovi skupini, neizbran izbirni predmet in oba otroška pevska zbora potekajo pod vodstvom  

učiteljic razrednega pouka, pri tehniškem dnevu so bili seveda zraven tudi razredni učitelji.“

3. Ste seznanjeni s proaktivnimi in preventivnimi vzgojnimi dejavnostmi iz vzgojnega načrta?  

Je vanje vključena glasba?

„V vzgojni  načrt  smo  vključili  obiskovanje  prireditev  v  sklopu  sodelovanja  s  starši,  posebej  pa  

glasbenega delovanja kot proaktivnega ali preventivnega nismo izpostavljali.“ 

4. Kdaj te dejavnosti, ki jih vodite vi, potekajo? Kako pogosto?

„Vsaka orffova  skupina  se  sreča  enkrat  tedensko,  pred  nastopi  pa  se  vaje  zgostijo.  Moji  skupini  

potekata pred poukom, prav tako pevski zbor. Ravno zaradi utrujenosti in številnih drugih dejavnosti  

se je jutranja ura izkazala za pozitivno, tudi sprememba ure ni bila problem, učenci te dejavnosti radi  

obiskujejo.“    

5. Kako učence povabite k sodelovanju in kdo vse se lahko vključi vanje?

„Prvo delovno soboto v letošnjem šolskem letu smo predstavili vse interesne dejavnosti. Naredili smo  

delavnico, ki so jo učenci in starši lahko skupaj obiskali,  dobili so vpogled in se na podlagi tega  

odločili  ali  jih to sploh zanima ali  ne.  Je pa izbor interesnih dejavnosti  v  veliki  meri  odvisen od  

staršev. V naše skupine se lahko vključi kdorkoli. Nekateri pač nimajo sposobnosti,imajo pa zanimanje  

in te ravno tako sprejmemo.“



6. Ali so učenci začetniki ali so se z glasbo že srečali?

„Nekaj jih obiskuje glasbeno šolo, drugi so začetniki. Glasbena šola kljub temu, da so v njej začetniki,  

precej olajša delo, saj imajo učenci že razvit melodični, ritmični posluh in tehniko igranja. Laže je  

delati s tako skupino.“  

S kakšnimi vsebinami učitelji vzpodbujajo glasbeno delovanje otrok v šoli?

7. Kakšne so dejavnosti, s čim jih povezujete?

„Sama glasbo in ritem vedno povezujem z gibom, sem pa tudi druga področja pri pouku povezovala z  

gibanjem in glasbo.“ 

8. Kateri projekti so bili izvedeni v zadnjih 2h letih?

„Inovacijski projekt: Povej mi s tonom in gibom: V prvi triadi smo se v okviru projekta seznanjali z  

ritmičnimi osnovami, druga triada je vključevala glasbeno pravljico po orffovi metodi. Osnova je bila  

pravljica Juri Muri v Afriki, učenci pa so samostojno iskali instrumente, se izmišljali in improvizirali  

tako besedilo kot glasbene elemente. Učenci so bili afriška plemena, imeli pa so različne gibalne in  

glasbene naloge. Eni so prikazali kosilo, drugi igre … brez besedila, le s tonom in gibom, kot je naslov  

projekta. V tretjem triletju pa smo v okviru projekta izvajali ritmične igre z ritmičnimi in melodičnimi  

instrumenti. Ni bilo zgodbe, želeli smo jim dati izkušnjo z instrumenti, najprej prek svojega telesa,  

nato na instrumente. Tu bi rada poudarila, da aktivnosti, ki jih delaš z mlajšimi učenci enostavno  

preneseš na starejše učence, dejavnosti so ravno tako efektivne, menim, da starejši učenci pogrešajo  

igro, glasba jim pomeni izrazito pozitivno izkušnjo. Pouk glasbe bi moral biti  bolj aktiven. V prvi  

triadi morda še je, potem pa vedno manj, je več predavanja. Zato pa glasbena vzgoja ni priljubljen  

predmet pri učencih. Potrebno bi bilo delati aktivno, globalno, stvari povezovati med sabo …  

Orffova  skupina:  Letos  skupini  potekata  prvo  leto.  V prvi  skupini  so  prvošolci,  ki  so  še  v  fazi  

razvijanja ritma. Druga skupina pa vključuje moje bivše učence, ki so zdaj četrti razred. Z njimi smo  

že tri leta bili zelo glasbeno aktivni, tako da smo šli samo še korak dlje. Prav v aprilu pa je naša šola  

gostila Državno srečanje Orffovih skupin.    

Šolska himna:  Ob ustanavljanju šole  smo učitelji  skupaj  sestavili  šolsko himno,  na prireditvi  ob  

otvoritvi smo vsi učitelji to himno tudi zapeli. Povezali smo jo z našim logotipom rok. Drugo leto  

bomo najbrž ustanovili še glasbeno skupino učiteljev, veliko nas je glasbenih navdušencev.“

     

9. Se povezujete z drugimi učitelji in združujete panoge?

„Zaenkrat je moja Orffova skupina še v začetkih, smo pa enkrat že spremljali pevski zbor. Mislim, da  

je smiselno iti v to smer.“  

10. Kakšno je vzdušje pri teh dejavnostih?

„Vzdušje je zelo dobro. Ne poznam primera, ko glasba na učenca ne bi delovala stimulativno.“  



11. Kako izberete program izvajanja za Orffovo skupino?

„Nikoli se ne naslanjam na notni zapis, saj sama nisem glasbenik. Letos smo pri Piratih (nastop na  

državnem srečanju) morali imeti notni zapis. Za nas je bila osnova močna zgodba o piratih, pri zapisu  

pa je pomagala naša glasbena učiteljica. Obstajajo pa še Orffove partiture, vendar je včasih kar težko  

priti do materiala, sama sem bolj za improvizacijo.“ 

12. Kaj je pri izbiri programa najpomembneje? Ali učenci soodločajo o programu?

„V osnovi mora biti všeč meni, tako potem lahko navdušim učence. Če pa učencem kakšna stvar res ne  

bi bila všeč, bi se jim pač prilagodila. Učenci, predvsem mlajši so kar malo „onesnaženi“ z moderno  

glasbo … Sicer bi se lotila tudi česa takega, ampak jih je potrebno zapeljati  v pravo smer in jim  

pokazati kvaliteto.“     

13. Kako učence motivirate za delo?

„Gibanje  je  vedno motivacijsko  sredstvo  že  samo po sebi  in  prav  tako  glasba.  Če  učenci  čutijo  

navdušenje in veselje, je vse odprto. Večkrat jih moram umirjati, kot vzpodbujati.“    

14. Kako dejavnosti potekajo?

„Na začetku Orffove skupine se učenci sprostijo s pomočjo gibanja. Gibljejo se po prostoru. Vedno  

imamo neko ritmično sekvenco v krogu, ko pa kaj delamo, vedno delamo po majhnih delčkih. Vedno  

imamo zadaj neko močno zgodbo, s pomočjo katere učence spodbujam k inovativnosti, sami dodajajo  

stvari, so ustvarjalni. Potem pa sami poskušajo, jaz pa jih pri tem vzpodbujam, da si sploh upajo in se  

zavejo, da je zvok povsod okrog nas. Proti koncu ure pa ponavadi dosežemo zadani cilj, včasih pa nas  

popolnoma odnese, kar je tudi v redu.“     

15. Kako usklajujete delo med različno za glasbo nadarjenimi učenci?

„Tisti, ki so bolj nadarjeni, igrajo težje stvari. Tisti, ki pa niso, jim pa že najdeš neko vlogo, tako da se  

zavedajo, da so ravno tako pomembni. Prej ali slej sami vidijo, da težkih stvari ne zmorejo, jim je  

pretežko. Že sami se usmerijo v kakšno lažjo nalogo.“  

 

16. Pohvalite dobro delo?

„Seveda pohvalim, učenci pa že sami točno vedo, kdaj delajo dobro.“ 

17. Kako porazdelite naloge, instrumente?

„Učenci si izberejo želeni instrument, jaz pa jih spodbujam, da se naslednjič zamenjajo, tako da vsi  

poskusijo vse. Na ta način učenci ostanejo odprti in tudi bolje slišijo druge instrumente in skupaj  

muzicirajo.“  



18. Ali uporabljate glasbene igre?

„Didaktične igre uporabljam ves čas, včasih tudi nevede, mimogrede.“ 

19. Kaj je bistvo teh dejavnosti?

„Prvi je užitek. Orff je dejavnost, kjer uživa tako učitelj kot učenci. Druge take dejavnosti ni. Potem  

pa gre še za odpiranje kreativnosti za naprej, za delo v skupini, za življenje.“ 

V kakšnih organizacijskih, prostorskih in materialnih pogojih potekajo dejavnosti?

20. Kdaj potekajo dejavnosti?

„Pred poukom.“ 

21. Koliko učencev jim prisostvuje?

„12 je prvošolcev, v drugi skupini pa je 15 učencev. Z večjo skupino bi bilo že zaradi instrumentov  

težko.“

22. V kakšni učilnici potekajo dejavnosti?

„V začetku smo pričeli z delom v glasbeni učilnici, sedaj pa delamo že pol leta v plesni dvorani, dobro  

je, da je prostor odprt. Tudi instrumenti so spravljeni kar tam in so vedno prisotni in na voljo.“    

23. Kakšna je dvorana in njena opremljenost z instrumenti, IKT?

„Dvorana je majhna, prazna, brez stolov. Imamo tudi ogledalo, ki pride kar prav. S prostorom smo  

zadovoljni, instrumentov je dovolj. Srečo imamo, ker smo letos nova šola. Že od prej smo imeli nekaj  

instrumentov, z novo šolo pa smo dobili novo opremo, dokupili smo tudi, kar je manjkalo. Bi bilo pa  

dobro imeti še kakšne bobne več …“ 

„Orff je Orff, računalnik ne spada zraven. Zato ga uporabljam zelo redko, včasih le za kakšen kratek  

insert. Pri učiteljih, ki ne pojejo … pač uporabijo CD. K sreči je vsaj to. Ni pa niti približno isto.  

Sploh na razredni stopnji … Do otrok bi bilo pošteno, da bi bili ti učitelji tako samokritični, da bi se  

zmenili s kolegi, ki so bolj glasbeno nadarjeni. Prva tri leta so zelo pomembna. Če tu ne zgradiš, je  

potem težko nadomestiti.“ 

Kakšne so možnosti in priložnosti za javne predstavitve glasbenih dosežkov? 

24. Kje se učenci predstavijo? Na šoli? V lokalnem okolju? Na državni ravni?

„V predbožičnem času sta Orffova in pevska skupina nastopali na Ministrstvu za šolstvo. Gostili smo  

Državno srečanje Orffovih skupin. Večinoma pa ostajamo kar na ravni šole, kjer se predstavljamo na  

šolskih prireditvah.“  



25. Ali hodite na gostovanja (k drugim šolam)?

„Ker je ravno Teden sosedov, se ravno jutri dobimo na sosednji šoli. Pa ne le mi, pač pa vse šole in  

vrtci iz tega okolja. Tam se bomo predstavili na zaključni prireditvi.“ 

26. Kje ste se predstavljali v zadnjih 2h letih?

„Z delom smo pričeli v letošnjem šolskem pletu, predstavili pa smo se na prireditvi ob otvoritvi šole,  

šolski novoletni prireditvi, na novoletni prireditvi na Ministrstvu za šolstvo, na Državnem srečanju  

Orffovih skupin, čaka pa nas še Teden sosedov.“ 

S katerimi problemi se učitelji srečujejo pri izvajanju glasbenih dejavnosti?

27. Je dovolj časa za ustvarjalno delo?

„Ustvarjaš nikdar ne sam … Vedno ustvarjaš z ljudmi, odvisen si tudi od časa drugih ... Dobro je, če  

si vedno v tem …“ 

28. Zakaj je tako malo učiteljev RP, ki se ukvarjajo s tovrstno aktivnostjo?

„Najbrž zaradi premalo izkušenj, strahu. Če si samozavesten v tem kar delaš, boš stvar tudi dobro  

izpeljal. Najprej moraš sam začutiti, otroci pa so najboljši kritiki.“ 

29. Kaj pogrešate pri svojem delu?

„Ne. Zadovoljna sem s sedanjim stanjem.“ 

30. Kako vodstvo šole gleda na vaše delo?

„Tudi ravnateljica je glasbenica. Zelo dobro je, da imaš podporo.“ 

Katere so možnosti kvalitativno in kvantitativno izboljšanje glasbenega delovanja? 

31. Kakšne pa so v splošnem možnosti za izboljšanje dejanskega stanja?

„Študentke pridejo iz fakultete, pa nimajo zadosti praktičnih izkušenj in se bojijo glasbene vzgoje. Čez  

cela  štiri  leta  bi  morali  imeti  veliko  kontinuiranih  glasbenih  dejavnosti.  Dobro  bi  bilo  dati  več  

poudarka na orff. Je zelo uporaben. Vsak, tudi ne-glasbenik ga lahko izvaja, uporaben je vsepovsod.“ 

32. Kako obveščate o svojih nastopih?

„Največja povezava med nami in ostalim zunanjim svetom je spletna stran.“ 

33. Kakšno znanje ste prinesli iz Pedagoške fakultete?

„Že prej sem vedno povezovala glasbo, predvsem ritem z gibanjem. Na fakulteti pa sem dobila prvi  

stik z Orffom.“ 



34. Ste se še dodatno glasbeno izobraževali?

„Lansko leto sem obiskala Orffov seminar, ki ga je organiziral Zavod za šolstvo. Sicer sem že prej vse  

povezovala z gibanjem, ritmom, ampak stvari  nisem znala umestiti.  Na seminarju so se mi stvari  

razjasnile. Kasneje sem šla tudi v Salzburg, kjer sem dobila glavni impulz za začetek dela z Orffovo  

skupino.  

Glasbene izobrazbe pa sicer nimam, nikdar nisem hodila na glasbeno šolo.“ 

35. Od kod izvira vaše veselje do glasbe?

„Sem plesalka, drugače pa iz glasbene družine. Glasba je v meni. Ni vse v notah in izobrazbi, mislim,  

da  so  glasbeniki  zaradi  tega  kvečjemu  bolj  omejeni.  Pri  ustvarjanju  to  ni  pomembno.  Če  pa  

potrebujem glasbeno podporo, se lahko obrnem na naše glasbene učitelje.“ 



PRILOGA 4: Programi pevskega zbora ob različnih priložnostih

Vir: lastni 

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU (5. 2. 2010) Neža Maurer

PROGRAM 

1. Pesem Pššt, ti loviš – otroški pevski zbor

2. 1. del Nežinega intervjuja – otroštvo

3. Deklamacija pesmi Midva s soncem 

4. 2. del Nežinega intervjuja – stari ata, mama 

5. Glasbena točka – Urša Kokalj, violina

6. 3. del Nežinega intervjuja – spomin iz vojne

7. Deklamacija pesmi Leva, desna in palec (učenci 4.a in 4.b)

8. Pesem Tri Luže – otroški pevski zbor

9. Plesna točka Zimske solzice – Plesna skupina Kristalčki  

10. 4. del Nežinega intervjuja – Nežino učiteljevanje

11. Pesem Čudežna klop – mlajši mladinski pevski zbor

12. 5. del Nežinega intervjuja – Nežin prosti čas

13. Prizor iz Nežine zgodbe Moja mama čarovnica – odigrata Lara Rozman in Urša Šipec

14. Plesna točka – Filip Štepec (Zgodba o Ficku in dogodivščini)

15. Deklamacija Nežinih in svojih pesmi – 2. in 3. razred

16. Glasbena točka – Eva Kopač, flavta

17. 6. del Nežinega intervjuja – Neža, Slovenka leta

18. Pesem Siničja izštevanka – mlajši mladinski pevski zbor

19. Deklamacija pesmi Moderna izštevanka, Siničja izštevanka, Izštevanka (2., 3. in 4. razred)

20. 7. del Nežinega intervjuja – Neža o poeziji

21. Pesem Moja cesta – mlajši mladinski pevski zbor



ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV (12. 5. 2010) 

PROGRAM 

1. Živali pojejo

Otroški pevski zbor

1. MI SMO POLŽKI; besedilo in glasba: Janez Bitenc

2. PETELINČEK; slovenska ljudska; priredil Ciril Pregelj

3. RAČKE; slovenska ljudska

2. Voda 

Otroški pevski zbor

4. DEŽUJE; besedilo in glasba: Mirko Slosar

5. OB BISTREM POTOČKU; slovenska ljudska

6. MALA RAČKA; glasba in besedilo: Brina Avsec

Mlajši mladinski pevski zbor

7. DEKLE JE PO VODO ŠLO; slovenska ljudska: priredil Ciril Pregelj

8. PO JEZERU; ponarodela: Miroslav Vilhar

Mladinski pevski zbor 

9. TAM, KJER TEČE BISTRA ZILA; ljudski napev; besedilo: Jože Katnik

10. DOLI V KRAJU SAMA ZASE; slovenska ljudska; priredil France Cigan  

3. Pesmi Neže Maurer 

Otroški pevski zbor

11. PŠŠT, TI LOVIŠ; glasba: Rok Golob

12. TRI LUŽE; glasba: Radovan Gobec

Mlajši mladinski pevski zbor

13. ČUDEŽNA KLOP; glasba: Radovan Gobec

14. SINIČJA IZŠTEVANKA; glasba: Radovan Gobec

15. MOJA CESTA; glasba: Radovan Gobec 

 

4. Za dobro voljo 

Mlajši mladinski pevski zbor

16. DA PRIJAZNA BODO JUTRA; besedilo in glasba: Adi Smolar

17. NIKOLI SLABE VOLJE; besedilo in melodija: Lenčka Kupper; Klavirska spremljava: Slavko 

Mihelčič



5. Angleška pesem

Mladinski pevski zbor

18.  EARLY ONE MORNING; angleška ljudska

19. TO SINGING AND TO MUSIC; 16. stoletje; besedilo in priredba: Betty Bertaux

20. PEACE, PEACE, PEACE; besedilo in glasba: Ginger B. Littleton

6. Slovenske popevke

Mladinski pevski zbor

21.  PRESENEČENJA

22. ČEZ ŠUŠTARSKI MOST

23. NE ČAKAJ POMLADI

Dodatek: 

– Rock my soul

– Skupaj: Poj z menoj 



KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU (25. 3. 2010) 

PROGRAM: 

Otroški pevski zbor: 

Besedilo: Dragica Sojer

Glasba: Jakob Jež 

1. MAMICA

2. OČKA

Družina Zevnik (kvintet bratov in sester) 

Pesmi iz musicala Moje pesmi moje sanje:

1. DO-RE-MI

2. BELI CVET 

Mladinski pevski zbor: 

1. Tam,  kjer teče bistra Zila; slovenska ljudska

2. Doli v kraju sama zase; slovenska ljudska, priredil France Cigan 

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH (23. 10. 2009) 

PROGRAM

 

Mladinski in mlajši mladinski pevski zbor:

1. OB TABORNEM OGNJU; angleški napev

2. VENCI VEILI; prekmurska ljudska

3. LIPA ZELENELA JE; Davorin Jenko, besedilo: Miroslav Vilhar 

Deklamacija: 

1. Simon Gregorčič: SOČI (Urška Medved, 8.b)

2. Svetlana Makarovič: ZVEZDA (Maja Medved, 7.b) 



PRIREDITEV OB KONCU KOLEDARSKEGA LETA (december 2010) 

PROGRAM 

1. FOLKLORNA SKUPINA

2. BOŽIČ, šolski spis (Brina Avsec)

3. MEDVEDOV PLES, harmonika (Rok Perhavec)

4. ŽABECEDA, recitacija (Tina Papov)

5. SONATINA, flavta (Vanja Valjavec)

6. ZELENO, flavta in violina (Eva Kopač in Eva Jurančič)

7. KRAGULJČKI, otroški pevski zbor; besedilo Ljudmila Prunk, glasba: Damijan Močnik

8. USTRAHOVANKA (Mitja Štravs, Luka Šafranko)

9. USPAVANKA (recitacija)

10. FOLKLORNA SKUPINA 

11. AMAZING GRACE (instrumentalna skupina)

12. KO  SE  SMEJEŠ,  mlajši  mladinski  pevski  zbor;  Fisher,  Goodwin,  Shay;  slovensko 

besedilo: Irma Močnik

13. GREENSLEAVES, violinski duet (Urša Kokalj, Nina Švab)

14. POČASI NALETAVA SNEG, mladinski pevski zbor; E. Ebel

15. CHRISTMAS MIX, vokalna skupina

16. VLAK, harmonika (Gašper Pičman)

17. JOY TO THE WORLD, združeni šolski zbori; G, Handel 

18. Zaključni nagovor ravnatelja 

  



PRILOGA 5: Vabila ob nastopih pevskih zborov

Vir: lastni





PRILOGA 6: Zahvala za sodelovanje na dobrodelni prireditvi 

Vir: lastni 



PRILOGA 7 : Navodila in primeri za delo v programu Finale Note Pad

Vir: lastni 



















PRILOGA 8: Besedilo himne ob obisku Primoža Suhodolčana 

Vir: lastni 



PRILOGA 9: Koncertni list XVI državnega srečanja Orffovih skupin, april 2011 

Vir: lastni 



PRILOGA 10: Koncertni list zaključnega koncerta, maj 2011 

Vir: lastni



PRILOGA 11: Vabilo na zaključni koncert

Vir: lastni 



PRILOGA 12: Videoposnetki nastopov učencev 

Vir: lastni

– Nastopi šolskih pevskih zborov na dobrodelni šolski prireditvi, april 2011

– Nastopi Orffovih skupin na državnem srečanju, april 2011

Videoposnetki se nahajajo na zgoščenki ob zadnji platnici.  
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