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I 

POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala, kakšen je nivo znanja razrednih učiteljev na 

področju petja in vokalne tehnike. V teoretičnem delu sem najprej opisala, kaj pravzaprav je petje 

ter kakšna je razlika med petjem in govorom. Petje je zelo koristno, saj dokazano vpliva na naš 

intelektualni, emocionalni, socialni in moralni razvoj. Petje je tudi ena izmed dejavnosti izvajanja 

pri pouku glasbene vzgoje. Z analizo učnih načrtov od leta 1878 do danes ter učbenikov in 

priročnikov za glasbeno vzgojo sem ugotavljala, kolikšen poudarek so učitelji dajali/dajejo 

elementom vokalne tehnike in petju. Zanimalo pa me je tudi, kako na petje gledajo druge 

evropske države, zato sem naredila primerjavo med slovenskim in finskim učnim načrtom. 

Znanje vokalne tehnike je osnova za dobro petje, zato je zelo pomembno, da učitelji poznajo 

zgradbo in delovanje pevskega aparata ter didaktična načela poučevanja.  

V empiričnem delu sem najprej s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila na podlagi 

teoretičnih izhodišč ter lastnih izkušenj, ugotavljala, če so učitelji, ki poučujejo glasbeno vzgojo v 

4. in 5. razredu primerno usposobljeni za poučevanje petja v okviru pouka ter na kakšen način bi 

dosegli še boljšo kakovost usposobljenosti učiteljev. Pri anketi so zaradi primerjave sodelovali 

tudi profesorji glasbene vzgoje, ki poučujejo v 4. ali 5. razredu. Nato pa sem opazovala še 12 % 

vzorca razrednih učiteljev med uro glasbene vzgoje, ki je temeljila na uvajanju nove pesmi, saj 

sem želela izvedeti, kakšna je realna slika v razredu. Osredotočila sem se predvsem na 

opazovanje učitelja kot pevca in kot pedagoga. 

Ugotovila sem, da tisti učitelji, ki imajo radi glasbo in so tudi sami dobri pevci, veliko lažje 

motivirajo učence za pevsko dejavnost, saj s tem, ko sami uživajo v glasbenem ustvarjanju, 

pritegnejo tudi učence. Pomembno je, da se učitelji stalno izobražujejo in težijo k napredovanju, 

predvsem v izpopolnjevanju vokalne tehnike, saj jih učenci posnemajo. Le če bodo učitelji lepo 

in dobro peli, lahko to pričakujejo tudi od svojih učencev.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 
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II 

SUMMARY 

In my diploma paper I researched the levels of knowledge regarding singing and the vocal 

technique the class teachers of primary school have. 

In the theoretical part of the thesis the singing  and the difference between singing and speaking 

are described. Singing is proved to be very useful because it influences our intellectual, 

emotional, social and moral developments. Singing is also one of the activities carried out during 

the music lessons. By analysing the curricula between 1878 and 2012, students’ books and 

manuals for music lessons, I assess the emphasis that the class teachers gave and give to the 

elements of the vocal technique and singing. My interest also lies in how singing is considered in 

other European countries, which is why the comparison between the Slovenian curriculum and 

the Finnish one is done. The knowledge of vocal technique is basic for good singing, which is 

why it is so important for teachers to know the structure and the function of the singing apparatus 

and the didactic principles of teaching. 

The empirical part of the thesis is based on the survey which was composed on the basis of the 

theoretical starting-points and my own experiences. I assess whether the teachers who teach 

music in the fourth and the fifth grades are suitably qualified for teaching singing within the 

music lessons, and what the ways of reaching better quality of the teachers' qualification are. The 

music teachers who teach in the fourth and the fifth grades also participated in the survey for the 

sake of comparison. 

Finally, I observed 12 % of the class teachers during the music lesson which was based on 

introducing a new song, because I wanted to see the actual state in the classroom. The main focus 

was observing the teachers as singers and pedagogues. I found out that the teachers who like 

music and are also good singers themselves motivate pupils for singing more easily, because their 

enjoyment in music attracts the pupils. It is important that the teachers learn constantly and aim 

towards progress, especially when the improvement of the vocal technique is concerned, because 

pupils imitate them. Only if the teachers sing well and beautifully, they can expect the same from 

their pupils.  

 

KEY WORDS:  
Music lessons, vocal apparatus, singing, vocal technique 
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UVOD  

Glasba na razredni stopnji je ključnega pomena. Glasba ima neskončno razsežnost in moč, s 

katero lahko vpliva na vsakega, ki se ji prepusti. Otrok se ji zlahka prepusti. Ko se ukvarja z 

glasbo, se odziva celovito skozi igro svojega telesa, srca in uma. V tej igri se skrivajo možnosti 

za otrokov gibalni, emocionalni, socialni, moralni, estetski ter intelektualni razvoj (Sicherl Kafol, 

2011). 

Glasba pa ne deluje na otroka sama od sebe, ampak je vezana na posrednika, v našem primeru na 

razrednega učitelja. Razvoj otrokovih sposobnosti bo tako odvisen od učiteljeve strokovne 

usposobljenosti, inovativnosti, motivacije, osebne angažiranosti, zelo pomembna pa je tudi 

učiteljeva lastna pozitivna izkušnja. Če te nima, bo zelo težko dobro poučeval glasbo.  

Najpomembnejša in elementarna dejavnost pri glasbeni vzgoji je petje. Zaželjeno je, da bi z 

učenci prepevali vsako uro ter da bi petje vključevali tudi v dejavnosti pri drugih učnih 

predmetih. Petje nam prinaša veliko pozitivnih učinkov. Dokazano je, da vpliva na otrokov 

razvoj, mentalne sposobnosti, oblikovanje osebnosti, izražanje čustev, na zdravje itd. (Pangrčič, 

2006, Vidmar, 2004). Od učitelja, pa je odvisno, ali se teh učinkov zaveda ter kolikšen poudarek 

bo namenil pevski dejavnosti. Učitelj predstavlja učencem model (Rotar Pance, 2006), saj če ima 

rad petje in z veseljem prepeva, bodo tudi učenci navdušeni pevci. V kulturo petja pa jih je 

potrebno sistematično in postopno vzgajati že od prvega razreda naprej. Učitelj, ki je zmožen 

poučevati dobrega in zdravega petja, pa mora biti usposobljen na več področjih. Pomembno je, da 

je sam dober pevec s pravilno oblikovanim pevskim glasom, saj le s svojim petjem učencem 

najlažje ter najboljše približa pesem. Poznati mora ne le značilnosti razvoja otroškega glasu, 

ampak tudi zgradbo in delovanje pevskega aparata, osnove vokalne tehnike ter ustrezne vaje za 

oblikovanje otroških glasov tako teoretično kot tudi praktično.  

Odgovornost razrednega učitelja pri oblikovanju otroškega pevskega glasu je velika, vprašanje pa 

je, kako se z njo sooča. Ali mu je vseeno, ali pa želi učencem posredovati čim več znanja, čeprav 

nista glasba in petje njegovo najmočnejše področje. Slovenska pesem se je ohranjala skozi 

celotno zgodovino slovenskega naroda in predstavlja dušo naše dežele. Žalostno bi bilo, da to 

bogastvo ne bi posredovali kasnejšim narodom le zaradi našega primanjkljaja v znanju petja in 

vokalne tehnike. Organe za petje imamo vsi, samo razviti jih je treba. To pa nam lahko z malo 

volje, motivacije, časa ter vaje tudi uspe. 
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TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV POJMOV 

1.1 PETJE 

Petje je čudežno (Marek, 2007). 

 

Človeški glas je bil eden izmed prvih zvokov, ki jih je pračlovek zaznaval skupaj z naravnimi 

zvoki iz okolja (Lešnik, 2009). Človek je že od rojstva z glasom izražal svoja čustva (veselje, 

bolečino, strah itd.). Hkrati pa je vedno bolj čutil potrebo, da izrazi še svoje misli (Lhotka 

Kalinski, 1975). "In tako sta se z razvojem možganov in s pomočjo glasu razvili govorna funkcija 

in emocionalno izražanje v obliki petja" (Ravnikar, 1999, po Lešnik, 2009, str. 37). 

Kljub temu da ljudje pojejo že od prazgodovine, so si petje dolgo časa razlagali kot fenomen, 

zastrt s prizvokom religiozne mistike. Šele z razvojem grške kulture so ga poimenovali bolj 

stvarno. Tako ga je Demokrit poimenoval kot zvočno obliko, za Heraklita je bil glas "odraz 

stvari", Sokrat pa je glas smatral za odsev duše in zato je vsakemu, ki je želel vstopiti v njegovo 

šolo, najprej rekel: "Spregovori, da te spoznam" (Lhotka Kalinski, 1975). Danes petje 

poimenujemo kot izraz čutnega stanja (Denac, 2002) in zato je petje veliko več kot samo 

glasbena dejavnost in prevod notacije v zvok (Ajtnik, 1999). Pri petju naše celo telo postane 

inštrument (Marek, 2007). "Vsak drug inštrument je grajen iz mrtve materije in ga šele izvajalec 

obudi v življenje. Pevec pa igra na živ instrument-človeški glas" (Gregorc, 1982, str. 18). 

Za petje ne obstaja samostojen organ, saj dihalni organi, grlo in mišice pri grlu opravljajo tudi 

druge funkcije v našem telesu: požiranje, kašljanje, kihanje in zehanje itd. Iste organe 

potrebujemo tudi za smeh, jok in kričanje, prav tako pa tudi za govor (Lhotka Kalinski, 1975). 

Fojkar Zupančičeva (2002 a, str. 16) pravi: "Govoriti pač more vsak in tudi poje lahko vsak. Tudi 

tisti, za katere pravimo, da nimajo glasu, imajo vso potrebno anatomsko zasnovo za petje. Če 

človek kljub temu ne more peti, to pomeni, da njegov organ za to še ni pripravljen. Se pravi, da 

njegove, za petje potrebne mišice še niso docela razvite." Veliko ljudi zna peti. Tisti, ki pojejo, 

pravijo, da je v petju nekaj radostnega (Marek, 2007). Petje nam ob pravilni vokalni tehniki 

omogoča primarno afektivno izražanje, saj pesem lahko izrazi zelo različna čustva (Lešnik, 
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2009). Celo žalostne pesmi vzbujajo zadovoljstvo pri publiki in pevcu. Noben drug inštrument 

nima takšne moči, da bi pri človeku vzbudil tako globoka čustva kot petje (Marek, 2007). 

Pevec deluje zelo neposredno, naravno in brez vsakega mehanskega pripomočka (Lhotka 

Kalinski, 1975). Celo skladatelji pogosto rešijo problem, kako bi njihova skladba prišla še bolj do 

izraza, s petjem. Petje tako združuje poezijo in glasbo. Izkušen pevec lahko s spremembo barve v 

glasu, s prikazovanjem različnih karakterjev skozi pesem ali celo z igranjem različnih vlog pri 

poslušalcih vzbudi zelo dobre predstave. Petje lahko prinaša skrivni jezik, ki ga nezavedno vsi 

razumemo. Pesem spremlja tudi naše najpomembnejše dogodke v življenju (Marek, 2007). 

Petje je dolgotrajen proces, ki se ga ne moremo naučiti v enem dnevu (prav tam). Peskova (1997) 

ugotavlja, da se učenje petja začne takoj po rojstvu. Pomembno je, da ga otrok sliši v svojem 

okolju. Petje mora občutiti kot veselo in zabavno izkušnjo tako za pevce kot tudi za poslušalce. 

"Veliko mora eksperimentirati s svojim glasom. Učiti se mora zapomniti tone in tonske skupine 

ter jih uskladiti s svojim glasom. Učenje petja ni enostavna in avtomatična naloga. Vsebuje 

zapleteno vrsto dejavnosti, ki zahtevajo spodbude in vodstvo odraslih" (Pesek, 1997, str. 148).  

Pri petju se moramo držati načela: Poj, kot govoriš. Petje mora tudi izgledati zelo enostavno; če 

opazimo, da se pevec preveč trudi, potem nekaj ni v redu, npr. mrščenje čela, navznoter 

ukrivljene ustnice, nemirno, trdo telo (Lhotka Kalinski, 1975). Pri petju je najpomembnejši 

občutek ugodja in veselja (Lešnik, 2009). 

 

1.2 VOKALNA TEHNIKA 

Vokalna tehnika izpostavlja usklajeno delovanje elementov glasovnega aparata. V osnovi ne 

poudarja funkcije govora, temveč je njena pozornost usmerjena v koordinirano gibanje grla in 

pevskega aparata kot celote. 

Pod vokalno tehniko spada: 

• pravilna telesna drža, 

• usklajeno dihanje s pravilno oporo pevske muskulature, 

• ustrezen nastavek in zastavek tona, 

• jasna pevska izreka, 

• ustrezen glasovni obseg, 

• izenačenost glasu pri različnih dinamičnih stopnjah, 
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• izenačenost glasu pri različnih tonskih višinah, 

• resonanca, 

• pevska artikulacija (Lešnik, 2009). 

V tehničnem smislu je ustrezna pevska pedagogika neke vrste terapija vokalnega organa in 

predstavlja obnovitev področja grla/dihanja/sluha (Lhotka Kalinski, 1975). "Pevska tehnika se 

samodejno razvija pri različnih oblikah glasbenega učenja le do določene stopnje. Kultivirano 

petje namreč ni dano samo po sebi, ampak ga je treba posebej razvijati z ustreznimi vajami in se 

ga tako naučiti" (Slosar, 1997, str. 16). Vokalna tehnika se je skozi čas spreminjala, razlike v 

izvajanju pa so bile odvisne tudi od glasbenega obdobja in okusa. Vokalno tehniko obravnavamo 

kot temelj ne le glasbene izobrazbe, temveč kot vrednoto, ki pogojuje tudi boljšo kakovost 

življenja (Miller, 2004, po Lešnik, 2009). "Ob nepravilni vokalni tehniki se pojavljajo različne 

napetosti, ki so škodljive za glasovni aparat in so tudi glasovno estetsko običajno nesprejemljive. 

Vidne so celo na obrazni muskulaturi, v krčeviti spodnji čeljusti in jeziku, v predelu vratu in 

prsih, omeniti pa moramo tudi emocionalne nevidne napetosti, ki se čutijo še posebej pri petju" 

(Lešnik, 2009, str. 39). 

Glavni namen vokalne tehnike je, da odpravimo nepravilnosti pri petju ter tako glasu pustimo, da 

neomejeno deluje, oz. skušamo obogatiti, širiti in plemenititi to, kar je pevcu dala narava (prav 

tam). Tehnika ni najpomembnejša stvar pri petju. Najpomembnejša je izrazna zmožnost petja, ki 

pa je seveda ni brez dobre tehnike (Sadolin, 2000).  

 

1.3 GOVOR IN PETJE 

Govor in petje se zelo povezujeta, saj vsebujeta v principu enake informacije, vendar gre enkrat 

bolj za prenos govornih vsebin (govor), drugič pa bolj za prenašanje glasbenih vsebin (petje) 

(Žvar, 2002).  

Pri govoru in petju se razlikujeta živčna mehanizma, saj je prvi povezan z eno polovico 

možganov, drugi pa z drugo. Za razumevanje govora je potrebno razpoznavanje zvena, medtem 

ko zadošča za razpoznavanje melodije samo dojemanje višine tona. Iz tega lahko sklepamo, da je 

bila najprej melodija, šele nato se ji je pridružil govor. "To lepo vidimo pri majhnem otroku, ki 

prepozna in poje enostavno melodijsko frazo mnogo prej, kot lahko izgovori povezane besede" 

(Ravnikar, 1999, str. 43).  
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Glavni namen govora je komunikacija, prav tako pa pri petju le-ta ne sme biti zanemarjena. Petje 

je v bistvu idealiziran govor. Zato tisti pevec, ki s pesmijo ne zna komunicirati z občinstvom in 

vzpostaviti z njim kontakta, zgleda kot da sam ne verjame v to, kar poje (Lhotka-Kalinski, 1975). 

 

Petje in govor imata skupne organe, a se kljub temu zelo razlikujeta (Žvar, 2002):  

• Višina glasu se med govorom spreminja veliko manj kot pri petju. 

• Pri petju je lahko trajanje dolgih vokalov, ki so nosilci melodije, v primerjavi z dolžino 

vokalov ob navadnem govoru tudi do deset ali večkrat daljše. 

• Pri govoru variira tonski obseg od šest do osem tonov (tri tone nad ali pod indiferentno – 

srednjo govorno lego), medtem ko nešolan pevec dosega eno do eno in pol oktave, šolan pa 

dve do dve in pol oktave tonskega obsega. 

• "Pevec tudi intenzivneje kontrolira dihanje in naslon glasu (appoggio), zato sta telesna in 

fizična obremenitev pevca večja, saj mora zadržati daljše tone in jih v visokih legah tudi 

okrepiti" (Žvar, 2002, str. 69). 

• Pri govoru je potrebna mnogo manjša aktivnost vokalne muskulature kot pri petju, lepota tona 

pri govoru je zanemarjena (Lhotka Kalinski, 1975).  

• "S petjem so neposredno povezani vokali (samoglasniki), z govorom pa konzonanti 

(soglasniki). Zato pripisujemo vokalom čustveni, konsonantom pa intelektualni značaj" 

(Ravnikar, 1999, str. 43). 
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2 POZITIVNI UČINKI PETJA 

Skoraj ne moremo verjeti, kako pomirjajoč in spodbujajoč vpliv ima petje na človeško srce, še 

posebej, če se predamo lastnemu glasu. Marsikatero žalost in mržnjo sem utopil v morje tonov 

(Gotthelf). 

 

Že od nekdaj je znano, da petje vpliva na človeka. Prve dokaze za to trditev najdemo že v grški 

mitologiji v mitu iz Odiseje. "Sireni s svojim očarljivim petjem zvabljata mornarje, da jih 

pogubita. Sedita na zeleni obali in pojeta tistim, ki jadrajo tam mimo. Kdor se jima ponevedoma 

približa in sliši njuno čarobno petje, se nikoli več ne vrne k ženi in otrokom. Okrog in okrog na 

zeleni obali trohnijo kosti mož, ki sta jih čarovnici s svojim petjem zmamili k sebi." (Schwab, 

2005, str. 668). Slednji primer je eden izmed redkih, ki opisuje negativni vpliv petja na človeka, 

saj ga le-ta vodi v smrt. 

Dewhurst Maddockova v svoji knjigi Zdravilna moč glasbe in zvoka (1999) navaja celo nekaj 

primerov zdravljenja s pomočjo petja: "Thomas Campian, znan po svoji izvrstni liriki ter 

vokalnih delih, je v času vladanja Elizabete I. s svojimi pesmimi zdravil depresijo in podobne 

bolezni; Farinelli, eden najpomembnejših opernih pevcev osemnajstega stoletja, je španskega 

kralja Filipa V. ozdravil kronične bolezni tako, da je ponavljal njegovo najljubšo arijo; Martinus, 

pevec istega obdobja, je opisoval, kako je s svojim petjem dosegel, da je padla vročina bolnikom, 

ki so bili med poslušalci" (prav tam, str. 13). 

Petje prav zagotovo vpliva na človeka, vendar je pri tem treba poudariti, da ne vpliva na vse 

posameznike enako, saj je za nekatere lahko celo moteč dejavnik. "To je odvisno predvsem od 

posameznikovih osebnostnih značilnosti ter od njegovega načina zaznavanja in predelovanja 

informacij" (Habe, 2006, str.12). Raziskovalca Kreutz in Bastian (2004) sta v eni od raziskav, ki 

jo je objavila Univerza Johana Wolfganga Goetheja v Frankfurtu ugotovila, kako je petje 

vsesplošno koristno, ne samo za človeško psiho, ampak tudi za telo, ter kako posledično ugodno 

vpliva na človeški imunski sistem (Pangrčič, 2006). 

V nadaljevanju bom bolj podrobno opisala, na kaj vse vpliva petje. 
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VPLIV PETJA NA OTROKOV RAZVOJ 

Petje pozitivno vpliva na dojenčkov razvoj, saj je raziskava medicinskega centra kalifornijske 

univerze (2004) pokazala, da predvajanje 60 minutnih kaset z uspavankami in otroškimi 

pesmicami povprečno za 5 dni skrajša bivanje nedonošenčkov in otrok s prenizko porodno težo v 

porodnišnici (Campbell, 2004, po Vidmar, 2004). Petje uspavank je razširjeno v vseh kulturah. 

Uspavanke pomirjajo dojenčke, prav tako pa dobro vplivajo tudi na matere, saj je petje 

pomembno tudi za njihovo duševno zdravje. S petjem se tvori še močnejša vez med materjo in 

otrokom (Liduma, 2010). 

Petje pomembno vpliva na razvoj sluha in tudi na glasbeni razvoj. Madžarska glasbena 

pedagoginja Forrai (1983) poudarja, kako pomembno je petje za otrokov uravnotežen razvoj. 

Pravi, da pri petju sodelujeta čustvena ter duševna aktivnost. Predvsem čustvena aktivnost 

spodbuja razvoj otrokovih intelektualnih sposobnosti, vpliva pa tudi na pozornost, spomin, 

predstave in na miselne procese (primerjanje, iskanje nasprotij itd.) (Forrai, 1983, po Liduma, 

2010). Peskova (1997) dodaja, da s petjem otrok pridobiva ter povečuje nadzor nad svojim 

telesom, veča pa se mu tudi besedni zaklad, ki pospešuje uporabo jezika in mu pomaga pri učenju 

besednih in zvočnih vzorcev.  

 

VPLIV PETJA NA MENTALNE SPOSOBNOSTI 

Petje vpliva na zvišanje inteligenčnega kvocienta. Raziskovalci so odkrili (Campell, 2004), da 

srednješolci, ki pojejo ali igrajo na glasbilo, na šolskih testih dosežejo več točk od tistih, ki tega 

ne počno (Vidmar, 2004). 

Raziskave na možganih so pokazale, da so tisti živci, ki so "zadolženi" za glasbo, razpredeni 

skozi cele možgane. Izvajanje glasbe tako zahteva istočasno koordinacijo mnogo različnih 

sistemov v možganih, saj petje vključuje veliko različnih dejavnikov – petje pred publiko, vidni, 

spoznavni in čustveni spomin ter delovanje motoričnega sistema. Ti deli možganov so pri 

glasbenikih še bolj razviti (Liduma, 2010). Petje pa tudi okrepi spomin in sporazumevalno 

zmožnost. Ko pojemo, izgovarjamo besedilo skladno z ritmom in si tudi tako razširjamo besedni 

zaklad. 
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VPLIV PETJA NA GLASBENE SPOSOBNOSTI 

Sicherl Kafolova (2001, str. 92) pravi: "Petje kot elementarna glasbena dejavnost razvija temeljne 

glasbene sposobnosti – ritmični in melodični posluh. Učenci razvijajo ritmično in intonančno 

natančnost reprodukcije in sposobnost doživete interpretacije pesmi. Izvajanje se tako povezuje z 

ustvarjalnostjo, ki se kaže v izražanju doživljanja glasbenih vsebin." 

 

VPLIV PETJA NA OBLIKOVANJE OSEBNOSTI 

V Berlinu (1992) so raziskovali vplive glasbe na otrokove kognitivne, kreativne, estetske, 

psihomotorične in socialne sposobnosti. Ugotovili so, da otroci, ki se glasbeno udejstvujejo, 

kažejo večjo nagnjenost k realnosti. To je zlasti dobro takrat, ko se učenci skupaj igrajo in pojejo, 

saj tak nastop zahteva samokritičnost, poslušanje drug drugega in občutek skupne odgovornosti. 

Skupno petje prinaša veliko sodelovanja, zato je tudi povezano s strpnostjo. Menijo, da bi se 

lahko s pomočjo glasbe in tako tudi petja v naših splošno-izobraževalnih šolah zmanjšala 

agresivnost ter nasilje. Ugotavljajo, da večja časovna obremenitev pevcev praviloma ne vpliva na 

vztrajnost, stalnost, zanesljivost, ampak prispeva k samozavesti, zmožnosti kritičnega presojanja, 

razpravljanja in ugotavljanja skupnih mnenj ter omogoča učencem stopiti iz vsakdanjika (Mori, 

Smolko, Kepec, 2003). S pomočjo petja se premaga strah pred nastopi, s tem pa se izboljša 

pevčeva samopodoba (Reiley, Gridley, 2010). 

 

VPLIV PETJA NA IZRAŽANJE ČUSTEV 

Ljudje velikokrat izražajo svoja čustva s petjem, npr. veselje ob zmagi na nogometni tekmi. Petje 

je tako logična reakcija ob eksploziji čustev. Dobro izšolan glas ima celo moč, da pripelje 

poslušalce do vrhunca zanosa ali v globine obupa (Dewhurst Maddock, 1999).  

Pevec pri petju uporablja nekakšen afekt, vendar s tem še ni rečeno, ali ta afekt obvladuje tudi 

njega samega. Prav tako lahko poslušalec zazna izraz, ne da bi tudi njega prevzela jeza. 

Soobčutenje je pri petju izredno nalezljivo. Tudi če pevec poje v jeziku, ki je občinstvu besedno 

nerazumljivo, bodo nameni in čustva pevca, ki obvlada "obrt", nezmotljivi (Motte Haber, 1990). 

Raziskave (1990) potrjujejo, da lahko z glasbo vzbudimo predvsem osnovna čustva: 

• "Veselje vzbujajo razširjeni intervali, metrično nezapleten potek, konsonančni intervali in 

durove tonalitete. 
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• Žalost je ponazorjena s padajočo melodiko, počasnim tempom, z majhnimi intervali in z 

molovimi tonalitetami. 

• Strah vzbujajo neenakomeren ritem, disonantni intervali, spremenljiv tempo, visoke frekvence. 

• Občutek sreče spodbujata hiter tempo in durov tonski način" (Motte Haber, 1990, po Habe, 

2006, str. 12). 

Otrokov strah in neprijetno počutje pred obiskom zobozdravnika, zdravnika ipd. je mogoče 

omiliti s prepevanjem ali recitiranjem smešnih pesmic o njih. Čeprav so raziskave (Campbell, 

2004) pokazale, da podedovanega temperementa ni mogoče povsem spremeniti, je mogoče vsaj 

ublažiti skrajnosti, tudi s pesmijo (Campbell, 2004, po Vidmar, 2004). 

 

VPLIV PETJA NA ZDRAVJE 

Človeški glas je pokazatelj telesnega zdravja na telesni, čustveni, duševni ter duhovni ravni. S 

pomočjo glasu lahko bolezen ne samo zdravimo, ampak tudi prepoznamo (Dewhurst Maddock, 

1999). Vsakodnevno prepevanje je nadvse zdrava navada, saj s petjem razoklepljamo oklepljene 

dele telesa, ki so posledica bolečih in največkrat pozabljenih izkušenj in travm (Pogačnik, 2001). 

V eni od raziskav (2004), ki jo je objavila Univerza Johana Wolfganga Goetheja v Frankfurtu, sta 

Kreutz in Bastian ugotovila, da je petje vsesplošno koristno. Poleg tega, da vpliva na človeško 

psiho, je zdravo tudi za telo, saj ugodno vpliva na človeški imunski sistem (Kreutz, 2004, po 

Pangrčič, 2006). 

Pri pevskem dihanju se povečata količina kisika v krvi in delovanje mišic v zgornjem delu telesa 

ter se začnejo izločati žleze z notranjim izločanjem, ki povzročajo boljše počutje. Zato je petje 

odlično za to, da se sprostimo in pozabimo na težave (Liduma, 2010). 

Glavna pevska učiteljica in pevka Helen Astrid iz Pevske akademije Helene Astrid v Londonu 

(The Helen Astrid Singing Academy in London), prav tako pa tudi raziskave, ki so jih delali na 

Harvardu in Yaleu pravijo, da petje podaljša življenjsko dobo. S petjem ostaneš vitalen, 

predvsem na področju pljuč ter srca. Z njim se poveča tudi odpornost, olajša astma, izboljša drža, 

zmanjša stres. Ljudje, ki imajo težave s spominom, jih pri petju nimajo in se z lahkoto zapomnijo 

besedilo. To jim da še dodaten elan. Do razlik v pomnjenju prihaja zato, ker sta centra za petje ter 

govor v različnih delih možganov (prav tam). 

Petje, še posebej zborovsko, zelo dobro vpliva na počutje starejših. 3-letna raziskava (Cohen et 

al. 2007) v starejšem zboru "Senior Singers Chorale", ki ga je ustanovila The Levine School of 
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Music iz Washingtona, D.C., je ugotavljala vpliv petja na zdravje 55-letnikov in starejših. Dobili 

so naslednje rezultate: 

• manj težav z očmi, 

• manj pogost obisk pri zdravniku, 

• manjša stopnja depresije, 

• zmanjšana količina zdravil (Inman, 2010), 

• manj padcev in drugih poškodb (Liduma, 2010). 

Petje v zboru pa izboljšuje tudi počutje, zmanjšuje občutek osamljenost in strahu (Reiley, 

Gridley, 2010). 
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3 PETJE V JAVNEM ŠOLSTVU 

3.1 PETJE V ŠOLAH NA SLOVENSKEM 

Prve šole na našem ozemlju so bile pod okriljem samostanov. V t. i. samostanski šoli je bilo 

mogoče pridobiti minimalno elementarno znanje, ki je bilo povezano s petjem in versko vzgojo 

(Okoliš, 2009). Učenci so morali poznati liturgične speve, antifone, psalme ipd. "Poleg 

samostanskih šol so bile na Slovenskem pred ustanovitvijo Ljubljanske škofije leta 1461 

pomembne za rast glasbene kulture župnijske cerkve" (Winkler Kuret, 2006, str. 19). Pri vseh 

večjih cerkvah je bil nastavljen magister, ki je poučeval klerike poleg gramatike in drugih ved, 

tudi glasbo. Slednji pa so skrbeli za petje v cerkvi (prav tam, 2006). 

Z reformacijo v 16. stoletju se je na Slovenskem začelo razvijati osnovnošolsko izobraževanje. 

Glavni pobudnik je bil Primož Trubar. Želel je omogočiti izobraževanje vsem družbenim slojem 

ne glede na spol, stanovsko pripadnost ali njihov bodoči poklic. "Protestanska osnovna šola je 

izobraževala učence v jezikovnem, verskem in glasbenem pouku" (prav tam, 2006, str. 20). Za 

učenje petja so učenci uporabljali slovenske protestantske cerkvene pesmarice. Pouk petja tako 

tudi po svoji pomembnosti ni dosti zaostajal za jezikovnim in verskim poukom (Žvar, 2002). 

"Protireformacije je osnovno šolo odpravila in šele terezijansko-jožefinska reforma s Splošno 

šolsko naredbo leta 1774 je ponovno uvedla obvezno osnovnošolsko izobraževanje za vse otroke. 

Petje, čeprav še neobvezni predmet, je postalo v našem okolju pomembno, ne samo v 

pedagoškem smislu, temveč tudi kot način, da se je ohranjal in razvijal slovenski jezik" (Winkler 

Kuret, 2006, str. 20). Avstrijski državni osnovnošolski zakon (1869) je uvedel petje kot obvezen 

predmet in zahteval štiriletno moško učiteljišče s predmetnikom, ki je vseboval tudi večje število 

ur petja (Žvar, 2002). 

Pred drugo svetovno vojno je bilo na Slovenskem malo organiziranih ljudskih šol, saj so bile le v 

večjih mestih, po deželi pa je bila večina nižje organiziranih ljudskih šol, od ene- do 

sedemrazrednic. "Predmetniki za te šole navajajo predmet petje, ki se nanaša na razredno petje. 

Pri razrednem petju so učitelji, ki so imeli večje nagnjenje do glasbe, gojili dvo- in triglasne 

pesmi, s katerimi so potem nastopali na šolskih in krajevnih proslavah" (Žvar, 2002, str. 14). 
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3.2 PETJE V UČNIH NAČRTIH JAVNE ŠOLE NA SLOVENSKEM SKOZI 
ZGODOVINO 

V nadaljevanju bom predstavila učne načrte za glasbeno vzgojo od leta 1878 pa vse do danes. 

Osredotočila se bom predvsem na vokalno-tehnične elemente. Zanima me, če so v učnih načrtih 

navedena priporočila učitelju, kako naj poučuje vokalno tehniko in petje, na kaj vse mora biti 

pozoren pri poučevanju ter pri izbiri primernih pesmi. Analizirala bom nižje razrede javne šole. 

Izpisala pa bom tudi, kako so poimenovali predmet glasbena vzgoja v predstavljenih učnih 

načrtih ter koliko število ur je bilo namenjenih temu predmetu po posameznih razredih. 

 

1. Učni načrti za ljudske šole, izdani na ukaz predsedništva deželnih šolskih oblasti za Primorje 

od dne 10. avgusta 1878 (Dunaj, 1878) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 2/21 h 2/2 h 2/2 h 1 h 

1. razred: Izboljšati posluh in glas, petje lahkih pesmi, ki so primerne otroškemu glasu.  

2. razred: Vaje, s katerimi se učencem razvija glas in uri posluh. 

POJASNILO: Prva in najpomembnejša naloga petja v ljudskih šolah je, da znajo učenci 

lepo in doneče zapeti veliko lepih eno- ali dvoglasnih pesmi. Učitelji premalo pozornosti 

namenijo temu, ali učenci pri petju stojijo ali sedijo. Učenci naj ravno stojijo, usta naj 

imajo primerno odprta, da lahko besede razločno in čisto izgovarjajo ter da se tako lahko 

glas izraža naravno in čisto. Dihanja, ki je zelo pomembno za lepo in uspešno petje, se 

najlažje nauči, če učitelj že v prvih urah učence opozarja na tista mesta, ki predstavljajo 

temelje dihanja. In to naj traja dlje časa. 

 

V prvih treh razredih so imeli pouk petja dvakrat tedensko po pol ure, v četrtem razredu pa 

strnjeno eno uro. Cilji, ki so vsebovali pevske elemente, so bili navedeni le za prvi in drugi 

razred. Poudarjajo izbiro pesmi, primerne otroškemu glasu in priporočajo vaje za razvijanje 

glasu. V pojasnilu učni načrt izpostavi, da je najpomembnejša vloga predmeta, da učenci znajo 

lepo zapeti veliko pesmi. Učitelji naj bi bili tudi bolj pozorni na pravilno držo pri petju, dobro 

izgovorjavo in na dihanje, ki ga je potrebno razvijati postopoma.  

 

                                                      
1 Predmet petje so imeli dvakrat tedensko po pol ure. 
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2. Učni načrt za petrazredne ljudske šole, v katerih se drugi deželni jezik poučuje kot obvezen 

predmet (Ljubljana, 1909) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 2/2 h 2/2 h 2/2 h 2/2 h  

1. razred: Vadita naj se sluh in glas. Učenci naj pojo preproste pesmice šele, ko se bodo 

naučili besed na pamet, in sicer v takšnem glasovnem obsegu, ki je primeren za otroško 

dobo. 

2. razred: Vadita naj se posluh in glas.  

 
Pouk petja je po letu 1909 potekal vse štiri leta dvakrat tedensko po pol ure. Cilji, ki vsebujejo 

pevske elemente, so bili ponovno navedeni le za prvi ter drugi razred in so enaki kot pri učnem 

načrtu iz leta 1878. Dodano je le, da lahko učenci prepevajo pesmi šele, ko bodo že znali besedilo 

na pamet.  

 
3. Učni načrt za I., II., III. in IV. razred vseh osnovnih šol v Kraljevini Srbov, Hrvatov in 

Slovencev (Beograd, 1926) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 2/2 h 2/2 h 2/2 h 2/2 h 

CILJ: Razvijanje posluha in glasovne vaje. 

 
Število ur predmeta petje je nespremenjeno. V tem učnem načrtu je naveden samo en cilj za vse 

razrede. Priporoča, naj učitelji razvijajo otroški posluh in izvajajo glasovne vaje, ki niso nikjer 

opisane. 

 
4. Učni načrt za osnovne šole v kraljevini Jugoslaviji, velja od 1. 9. 1934. leta (Ljubljana, 1933) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 2/2 h 2/2 h 1 h 1 h 

Cilj: Razvijanje posluha in glasu za samostojno petje. 

1. razred: Vadenje posluha, glasu in pravilne izgovorjave besed. Petje kratkih pesmic v 

obsegu od pet do šest tonov, po posluhu. 

2. razred: Vadenje posluha, glasu in lepe izgovarjave besed tako kot v 1. razredu. 

Navajanje na lep in pravilen ton s čisto intonacijo. Petje pesmi v obsegu od šest do osem 
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tonov.  

3. razred: Ponavljanje in nadaljevanje vaj za razvijanje posluha, glasu in pravilne 

izgovorjave.  

4. razred: Razvijanje posluha, glasu in pravilne izgovorjave besed. Petje pesmi, ki 

ustrezajo otrokovemu razvoju v tem razredu. 

 

Predmet petje je potekal v prvem in drugem razredu dvakrat tedensko po pol ure ter enkrat 

tedensko po eno uro v tretjem in četrtem razredu. Glavni cilj predmeta je bil stremljenje k 

samostojnemu petju. Cilji, ki so vsebovali pevske elemente, pa so bili tokrat prvič napisani za vse 

štiri razrede. Poudarjali so razvijanje posluha in glasu, pravilno izgovorjavo ter izbiro pesmi v 

primernem glasovnem obsegu. 

 

5. Podrobni učni načrt za ljudske šole, sestavljen po strnjenih letnih enotah v maksimalnem 

obsegu zaradi izbora po krajevnih potrebah in prilikah v Sloveniji (Ljubljana, 1937) 

UČNI PREDMET 

petje 
Sistem kurzov: Predmeti se združujejo v letni stvarni enoti. 

1. razred: Psihološko raziskovanje glasbenih sposobnosti otrok. Posnemanje zvonov, 

vetra in šumenja v gozdu. 

2. razred. Vaje v tercah, vaje v petju oktav.  

3. razred: Pesmica v 1, 2, ali 3 tonih. Lahke pesmice po notah od c do g v primah in 

sekundah.  

4. razred: Petje oktave po notah. Vaje v petju celih, polovičnih in četrtinskih not. Vaje v 

petju preprostih in lahkih pesmic v primah in sekundah. 

 

Zgornji učni načrt se zelo razlikuje od prejšnjih učnih načrtov. Predmeti niso bili samostojno 

razdeljeni v tedenski urnik, ampak so se povezovali v sistem kurzov. Navedeni cilji so čisto 

drugačni od tistih iz prejšnjih let. Napredek, ki je bil opazen v učnih načrtih do leta 1937, je 

izginil. Cilj, ki je naveden za prvi razred, je primeren za predšolsko obdobje. Če bi v prvem 

razredu izhajali le iz tega cilja, bi to pomenilo, da učenci sploh nič ne bi prepevali. V drugem 

razredu pa naj bi obvladali petje v tercah in v oktavah, kar je prezahtevno. V tretjem razredu in 

četrtem razredu naj bi nazadovali, saj bi prepevali preproste pesmi le v obsegu prime in sekunde.  
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6. Učni načrt za prve štiri razrede osnovne šole (Ljubljana, 1946) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 1 h 1 h 1 h 1 h 

Cilj: Vzbujanje, stopnjevanje in ohranitev veselja do petja, razvijanje spečih glasbenih sil 

in zmožnosti v otroku. Negovanje čuta za ton, izpopolnitve v izobraževanju glasu.  

1. razred: Spoznavanje in posnemanje slušnih vtisov iz otrokove okolice kakor petje ptic, 

zvonjenje zvonov, pokanje mlatičev, udarjanje kladiva … Petje kratkih napevov v 

tonskem obsegu kvinte po posluhu. 

2. razred: Petje enoglasnih pesmi v obsegu sekste. Navajanje učencev na mehak tonski 

nastavek in vadenje pravilnega dihanja. 

3. razred: Dvoglasno petje tistih pesmic, v katerih se gibljeta oba glasova v tercah. Vaja 

mehkega tonskega nastavka in podaljševanje izdiha v dihalnih vajah. 

4. razred: Vaja mehkega tonskega nastavka v vseh legah. Z dihalnimi vajami si 

prizadevajo doseči čim krajši vdih in čim daljši izdih.  

 

Predmet petje je potekal vsa štiri leta enkrat tedensko. Glavni cilj je bil zelo dobro definiran, saj 

je poudarjal razvijanje glasbenih in pevskih sposobnosti otrok ter spodbujal občutek veselja ob 

petju. Cilji se stopnjujejo od lažjih, bolj preprostih k težjimi. V prvem razredu je poudarek na 

zavedanju in posnemanju zvokov iz okolice. Glasovni obseg pesmi se z otrokovim razvojem 

postopoma veča. Učni načrt spodbuja tudi dvoglasno petje v tercah. Opozarja pa na mehak tonski 

nastavek in pravilno dihanje.  

 

7. Učni načrt za osnovne šole, nižje razrede sedemletk in višje osnovne šole, Ljubljana, 1948 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

petje 1 h 1 h 1 h 1 h 

Cilj: Sistematično razvijanje glasbenega posluha, glasu in pravilne izgovorjave ter 

usposabljanje učencev za samostojno petje in petje v zboru. 

1. razred: Analiza razreda glede na odnos otrok do petja in glasbe. Spoznavanje in 

posnemanje slušnih vtisov iz otrokove okolice. Vaje za razvijanje čuta za ton: posnemanje 

slišanih glasov na istem tonu, pozneje v večtonskih kombinacijah, dalje z uporabo 

poljubnih zlogov, besed, rekov in verzov. Sistematično je treba gojiti dihalne, ritmične, 
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govorne in slušne vaje ter vaje za oblikovanje lepega pevskega tona. Obseg pesmi: 5 do 6 

tonov.  

2. razred: Petje pesmi zgolj po posluhu v obsegu 6-7 tonov. Nadaljevanje dihalnih, 

ritmičnih, govornih in slušnih vaj ter vaj za oblikovanje lepega tona.  

3. razred: Tonski obseg: 8 tonov. Nadaljevanje dihalnih, ritmičnih vaj ter vaj za 

oblíkovanje lepega pevskega tona, vse v čim tesnejši povezavi s pesemskim gradivom.  

4. razred: Nadaljevanje dihalnih, ritmičnih vaj ter vaj za oblikovanje lepega pevskega 

tona, vse v čim tesnejši povezavi s pesemskim gradivom. 

NAVODILA  

1. Cilj petja: Otrok mora znati naučene pesmi pravilno in lepo zapeti sam ali v zboru. S 

sistematično glasbeno vzgojo je treba v otroku razvijati vse speče glasbene sile in 

možnosti do čim višje stopnje, sistematično je treba gojiti tehnične ali elementarne vaje.  

2. Pesemsko gradivo: Ni treba posebej poudariti, da mora učitelj pri petju vestno paziti na 

pravilen ritem in na čisto intonacijo; na pravilno in jasno izgovorjavo besedila, na 

fraziranje (melodično oblikovanje), na dinamiko (moč: p-mf-f) in tempo (hitrost) pesmi.  

3. Tehnične ali elementarne vaje: Da dosežemo lepo petje in da razumemo pesmi, je 

potrebna sistematična glasbena vzgoja, ki nam jo nudijo tako imenovane tehnične ali 

elementarne vaje. To so vse vaje, ki prihajajo v poštev kot pripravljalne vaje za lepo 

izvedbo pesmi. Biti morajo s pesmijo čim tesneje povezane. Z dihalnimi vajami, ki naj se 

stopnjujejo od 1. do 4. razreda od 10 do ca. 25 sekund, učenci vadijo pravilno in zavestno 

dihanja. Zadoščajo tri ali štiri vaje. Te vaje lahko izvajamo tudi pri jutranji telovadbi, 

oziroma kadar se ponudi prilika. Namen ritmičnih vaj je ostrenje ritmičnega čuta in 

obenem zavestno zasledovanje, doživljanje in obnavljanje ritmičnega dogajanja. Snov je 

po možnosti treba navezati oz. vzeti iz pesmi, ki jo otroci tisto uro pojo. Govorne vaje naj 

se goje v 1. in 2. razredu. Namen teh vaj je pravilno oblikovanje posameznih glasov, 

zlasti še barv samoglasnikov, dalje glasovnih skupin, besed in zlasti težjih besednih 

skupin. Skratka, te vaje imajo namen navajati otroka na pravilno in jasno izgovarjavo. 

Ker mora učitelj z otroki obdelati besedilo pri jezikovnem pouku, se bo pri tej priliki 

nekaj minut pomudil tudi pri teh vajah. Posebno pozornost zahtevajo vaje za oblikovanje 

tona. Pri teh vajah je potrebno gledati na to, da se otrok nauči ton mehko zastavljati 

(začenjati), da zna otrok zdržati dolg ton v isti moči, da se navadi na naraščanje in 
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pojemanje tona, da ga ne nastavlja napačno (da ne poje skozi nos, da nima premalo 

odprtih ust), da ne stiska v grlu (napaka, ki jo odpravljamo tako, da se otroci med petjem 

pogosto sproščajo v vratu in pa da skušajo paziti na to, da leži spodnja konica jezika 

neprisiljeno za spodnjimi zobmi). Vse take vaje naj se pojo tiho: sploh se je treba zlasti v 

nižjih razredih izogibati vsakemu močnemu petju, zlasti pa še kričanju, ki ni le grdo, 

ampak tudi škodljivo za glas. S primernimi tonskimi vajami se glasovni obseg polagoma 

širi v višino in nižino. S slušnimi vajami si otroci ostrijo sluh, posebej pa še čut za lep ton 

in čisto intonacijo, v 3. in 4. razredu pa tudi zadevanje (skokov) po notah. 

Vse tu naštete vaje, ki naj se goje od 1. razreda dalje in ki naj se v zahtevah polagoma 

stopnjujejo, imajo namen vzbuditi v otroku smisel za lep zvočen ton, ki ga je mogoče 

doseči edino le na podlagi dolgotrajne sistematične vzgoje.  

Seveda so pa vsi ti elementi pevske tehnike med seboj tesno povezani in ne smemo 

nobenega zanemariti, ker je edino le v proporcionalni medsebojni povezavi mogoče 

doseči zadani cilj. Treba pa je seveda vaditi vse v prvotni obliki, ki se z leti v zahtevah 

stopnjuje in izboljšuje. Nikoli ne sme učitelj prezreti, da je vendarle glavni namen petja, 

da se nauči učenec pesem lepo zapeti, zato naj za tehnične vaje uporablja v posamezni 

pevski uri od 10 do 15 minut, v ostalem času pa vadi petje pesmi.  

Vsak učitelj naj bi uporabljal za intoniranje bodisi glasbene vilice ali intonirke, še bolje pa 

je, če ima na razpolago harmoniko, harmonij ali klavir. Le na ta način je mogoče vaditi 

razne vaje in pesmi v stalno isti višini. Poljubna intonacija je petju kvarna, ker je na ta 

način pesem enkrat prenizka, drugič je previsoka in zato pesem ne zveni; tako petje je 

škodljivo za občutljive pevske organe in instinktivno ubija veselje do petja. 

 

Število ur predmeta petje je ostalo enako. Glavni cilj je bil sistematičen razvoj glasu, s katerim bi 

dosegli usposobljenost za samostojno petje in petje v zboru. Navedeni so tudi cilji za vsako leto 

šolanja. V prvem razredu naj bi učitelj najprej ugotovil, kakšen odnos imajo učenci do petja in 

jim skušal privzgojiti veselje do glasbenega izražanja. Postopoma ter sistematično naj bi urili 

dihalne, ritmične, govorne in slušne vaje ter vaje za oblikovanje lepega pevskega tona. Predviden 

razpon pesmi naj bi bil tudi tokrat v obsegu kvinte oziroma sekste. V drugem razredu naj bi še 

naprej razvijali vokalno-tehnične elemente, razpon pesmi, ki naj bi se jih učili le po posluhu, naj 

bi segal do septime. V tretjem in četrtem razredu naj bi peli pesmi v obsegu oktave. Nadaljevali 
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bi z dihalnimi in ritmičnimi vajami ter vajami za oblikovanje lepega pevskega tona, ki bi se 

upirale na izbrano pesemsko gradivo.   

V učnem načrtu so na koncu pripisana tudi podrobnejša navodila, kakšen naj bo cilj petja, na kaj 

naj bi bil učitelj pozoren pri izbiri in analizi pesmi, zelo natančno pa razloži tudi namen 

sistematičnih tehničnih vaj. To so vaje, ki nam služijo kot dobra priprava na petje. Delijo se na 

dihalne, ritmične in govorne vaje ter vaje za oblikovanje tona. Učni načrt vse vaje razloži ter 

predstavi njihov namen. Poudari, da je potrebno vsa področja vokalne tehnike povezovati med 

seboj in jih sistematično dograjevati ter razvijati. Vendar učitelj ne sme pozabiti, da je glavni cilj 

petja doživeto prepevanje pesmi. Zelo pomembno je tudi, da učitelj pred petjem pesem pravilno 

intonira, saj je poljubna intonacija za petje kvarna.  

 

8. Predmetnik in učni načrt za osnovne šole (Ljubljana, 1962) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

glasbeni pouk 1 h 1 h 1 h 2 h 

1. razred: Spoznavanje glasov iz otrokove okolice, tudi v povezavi z ritmom in tonom. 

Vaje za razvijanje ritmičnega in melodičnega občutja, predvsem v obliki igric in v 

povezavi z obravnavanim pesemskim gradivom. Petje lahkih enoglasnih ljudskih in 

otroških pesmi. Pesmi naj se gibljejo v obsegu c1 – a1 oziroma d1 – h1.  

2. razred: Ritmična vzgoja naj obsega predvsem ponavljanje različnih lažjih ritmičnih 

motivov (upoštevaje tudi motive v trodobnem taktu) v zvezi s pesmijo, s krajšimi reki, v 

obliki izštevank. Melodična vzgoja naj upošteva zavestno zadevanje padajoče male terce 

ter ponavljanje različnih lažjih melodičnih motivov brez ponazoritve. Petje enoglasnih 

ljudskih in otroških pesmi, podobno kakor v prvem razredu, z malenkostno stopnjevano 

zahtevnostjo, predvsem glede glasovne kulture in muzikalnega podajanja. 

3. razred: Učenci naj zavestno zadevajo tone durovega trozvoka, sprva v padajoči, nato v 

rastoči in končno v mešani tonski vrsti. Poljubno ponazarjanje tonskih višin.  

4. razred: Intonacijsko obvladanje vsaj 6 tonov, a upoštevaje glasovni obseg učencev.  

NAVODILA 

Središče glasbene vzgoje mora biti petje pesmi, zato naj ne mine nobena ura glasbenega 

pouka brez petja pesmi. Pri tem je treba od vsega začetka paziti na pravilno dihanje 

(dihalne vaje), izgovorjavo (vokalizacijo, artikulacijo, smiselno deklamacijo) in na lep 
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pevski ton (glasovne vaje). Prednost je treba dajati tihemu, mehkemu in vezanemu petju 

in se izogibati sleherne kričavosti v otrokovem življenju. 

Prav tako je treba težiti k lepemu podajanju pesmi, paziti na pravilen tempo in že od 

prvega razreda dalje razlikovati dinamične stopnje, nato pa postopoma prehajati na 

pravilno naraščanje in pojemanje tonske moči. 

 

Predmet petje se je preimenoval v glasbeni pouk. Število ur je v prvih treh razredih ostalo 

nespremenjeno, po eno uro tedensko, v četrtem razredu pa sta dve uri glasbenega pouka na teden. 

Splošni cilj za vse razrede tokrat ni naveden. V prvem razredu naj bi učenci spoznavali zvoke iz 

okolice ter s pomočjo igric razvijali ritmično-melodični posluh. Prepevali naj bi lahke enoglasne 

pesmi v obsegu sekste. V drugem razredu naj bi stopnjevali zahtevnost ritmičnih in melodičnih 

vaj. Pri petje pesmi pa naj bi se tudi bolj osredotočili na muzikalnost. V tretjem in četrtem 

razredu naj bi učenci znali zavestno peti tone durove trizvoka, kasneje tudi intonacijsko obvladati 

vsaj šest tonov. 

Tudi v tem učnem načrtu so na koncu pripisana navodila za izvajanje glasbenega pouka, ki 

poudarjajo pomembnost prepevanja. Treba je paziti na pravilno dihanje, izgovorjavo, se izogibati 

kričavosti in težiti k oblikovanju lepega pevskega tona. Pri izvajanju pesmi je potrebno biti 

pozoren na pravilen tempo, razlikovanje dinamičnih stopenj ter muzikalnost.    

 

9. Osnovna šola: Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela (Ljubljana, 1975) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

glasbena vzgoja 1 h 1 h 2 h 2 h 

Cilj: Učenci si razvijajo glasbene dispozicije: posluh, ritmični in melodični čut, 

sposobnost glasbenega pomnenja in glas kot osnovno sredstvo za glasbeno 

reproduciranje, navajajo se k pravilni izreki. 

1.–3. razred: Petje pesmi, ki so tako po besedilu kakor po glasbeni strani primerne 

razvojni stopnji učencev in njihovemu glasovnemu obsegu ter jim v tem okviru odkrivajo 

bogastvo glasbenega in besednega izraza. Estetsko oblikovanje pesmi (čista intonacija, 

natančen ritem, pravilno dihanje, pravilna in razločna izgovorjava, smiselna pevska 

deklamacija, lep pevski ton, pravilen tempo, smiselna dinamika, fraziranje). 
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Predmet se je preimenoval v glasbeno vzgojo. V prvem in drugem razredu je ostalo število ur 

nespremenjeno, v tretjem pa sta, tako kot v četrtem, dve uri tedensko. Splošni cilj navaja, naj 

učenci razvijajo glasbene sposobnosti in spoznajo pomembnost pevskega glasu. Cilji za prve tri 

razrede so navedeni skupaj. Učitelji naj se osredotočijo na estetsko oblikovanje pesmi, ki so 

razvojno ter tehnično primerne učencem. Cilji, ki bi vsebovali vokalno-tehniške elemente, za 4. 

razred niso navedeni.  

 

10. Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela za osnovne šole (Ljubljana, 1983) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

glasbena vzgoja 1 h 1 h 2 h 2 h 

1. in 2. razred: Pesmi, ki so po svoji glasbeni in besedni vsebini primerne razvojni stopnji 

otrok. Ob izvajanju je potrebno postopno in sistematično upoštevati tehniko estetskega 

oblikovanja. Učenca navajamo na doživeto interpretacijo. Vzgoja estetskega oblikovanja 

obsega: dihalne vaje, oblikovanje vokalov, jasna izreka konzonantov, artikulacija, 

fraziranje, izbira ustreznega tempa in dinamike.  

3. in 4. razred: V okviru pevske vzgoje učenci usvojijo pevsko literaturo, primerno 

njihovi razvojni stopnji. Vzgoja estetskega oblikovanja: tehnika pevskega dihanja, vaje za 

izreko in artikulacijo glasov, oblikovanje pevskega tona, navajanje učencev za 

samostojno in smotrno izbiro tempa ter dinamike. 

NAVODILA 

Izvajanje je od vsega začetka estetsko oblikovanje, tako v pevski tehniki kot v smiselni 

interpretaciji. Medtem ko interpretacija poteka v odnosu do dinamike, tempa in izraznosti, 

ob samem glasbenem primeru še posebej razvijamo tehniko estetskega oblikovanja, kot 

so vaje za pravilno pevsko dihanje, artikulacijo, oblikovanje vokalov in jasno izreko. 

 

Ime predmeta in število ur ostaja nespremenjeno. Cilji so navedeni za dva razreda skupaj in so si 

vsebinsko zelo podobni. Poudarjajo izbiro pesmi, primerno otrokovi razvojni stopnji ter vzgajanje 

k estetskemu oblikovanju pesmi, ki vsebuje dihalne vaje, oblikovanje pevskega glasu, dikcijo ter 

doživeto interpretacijo. 
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11. Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, glasbena vzgoja (Ljubljana, 2001) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

glasbena vzgoja 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Splošni cilji: 

• razvijati izvajalske spretnosti, tehniko petja; to so vaje za pevsko dihanje, telesno 

sproščanje, pevsko izreko, oblikovanje in artikulacijo tonov. 

1. razred 

• v igri: urijo pevsko dihanje, izreko zlogov in glasov in se telesno sproščajo; 

• pojejo krajše ljudske in umetne pesmi v ustreznem glasovnem obsegu; 

• ritmično izrekajo kratka otroška besedila, izštevanke, uganke. 

2. razred 

• poglabljajo melodični posluh z igro posnemanja fraz v ustreznem glasovnem obsegu; 

• stopnjujejo kakovost pevskega dihanja in telesne sproščenosti; 

• oblikujejo pevski glas in postopno širijo individualni glasovni obseg. 

3. razred 

• poglabljajo točno intonacijo; 

• z izreko izštevank, ugank, rekov in odlomkov z onomatopoijami2 poglabljajo ritmične 

in govorne sposobnosti; 

• razvijajo občutljivost za glasbene oblikovne celote pri petju; 

• izboljšujejo tehniko petja; 

• poglabljajo prvine estetskega oblikovanja: artikulacijo, fraziranje, pevsko izreko, jakost 

in hitrost izvajanja; 

• upoštevajo pevsko tehniko in elemente estetskega oblikovanja. 

4. razred 

• širijo glasovni obseg in stopnjujejo kakovost pevskega izvajanja; 

• pojejo ali izrekajo besedila ob spremljavi glasbil. 

5. razred 

• širijo glasovni obseg; 

• razvijajo izvajalsko tehniko ob petju in igranju glasbil. 

                                                      
2 Posnemanje naravnih glasov 
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Glasbena vzgoja poteka vseh pet razredov 2 uri tedensko. Splošni cilj je razvijanje izvajalske 

spretnosti in tehnike petja. Cilji so navedeni posamezno za vse razrede. V prvem razredu skozi 

igro učenci razvijajo pevsko dihanje, (ritmično) izreko, se telesno sproščajo ter pojejo krajše 

ljudske in umetne pesmi v ustreznem glasovnem obsegu. V drugem razredu poglabljajo 

melodični posluh, vadijo pevski dih, se sproščajo, oblikujejo pevski glas ter širijo glasovni obseg. 

V tretjem razredu poglabljajo točno intonacijo, upoštevajo in izboljšujejo pevsko tehniko ter 

elemente estetskega oblikovanja. V četrtem in petem razredu širijo glasovni obseg ter razvijajo 

kakovost pevskega izvajanja.  

 

12. Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, glasbena vzgoja (Ljubljana, 2011) 

UČNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

glasbena vzgoja 2 h 2 h 2 h 1,5 h 1,5 h 

OPERATIVNI CILJI: 

1.–3. razred 

•  V skupini in samostojno sproščeno in doživeto pojejo otroške, ljudske in umetne pesmi. 

• Pojejo pesmi iz preteklosti in sedanjosti ter širijo pevski repertoar. 

• Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. 

• Doživeto pojejo, upoštevajo glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje. 

• Ob petju doživljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi. 

• Urijo se v pevskem dihanju in jasni izreki. 

• Oblikujejo pevski glas, poglabljajo zanesljivost petja in izreke. 

• Širijo glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja in intonacijo. 

4.–6. razred 

• Pojejo ter poglabljajo zanesljivost petja eno- in dvoglasnih ljudskih ter umetnih pesmi s 

poudarkom na domači (in manj na tuji) ljudski glasbeni zakladnici. 

• Razvijajo nadzor glasu, stopnjujejo in izboljšujejo tehniko pevskega dihanja, izreko. 

• Izboljšujejo zmožnost pevskega fraziranja z vključevanjem elementov interpretacije. 

• Predstavijo, izvedejo in vrednotijo lastne pevske dosežke. 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

1. triletje 
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Pevski program oblikujemo postopno, z namenom spodbujanja glasbenega razvoja, 

poglabljanja izkušenj in doživljanja, širjenja glasovnih zmožnosti ter ohranjanja interesa 

za glasbo. Pri tem upoštevamo umetniško vrednost in razvojno primernost. Izbiramo 

različne pesmi glede na glasbene prvine in vsebine (ritem, melodija, tonaliteta, tonski 

načini, interpretacija, glasbeno obliko idr.), besedne vsebine in razpoloženja 

(praznovanja, dogajanja v naravi, predmeti, običaji, doživetji idr.), načine izvedb (zbor, 

solist, petje z/brez spremljave idr.) in metod učenja. Najprej pojemo enoglasne ljudske in 

umetne pesmi. Smiselno vključujemo pesmi drugih kultur. Poustvarjalno (doživeto) petje 

sprva temelji na posnemanju odraslega. Pozneje pozornost učencev usmerjamo na 

doživljanje besedne vsebine ter na ugotavljanje skladnosti med glasbeno in besedno 

vsebino. Učenci se ob tem navajajo na izražanje različnih razpoloženj ter samostojno 

poustvarjanje in vrednotenje izvedb. Prve izkušnje o večglasju učenci pridobivajo 

postopoma, ob spremljavah ali petju učitelja. Pri izvajanju naj bo učitelj pozoren na točno 

začetno intonacijo, pravilno izvedbo, estetsko oblikovanje (pevska izreka, fraziranje, 

pevski dih, tempo, dinamika, agogika) in nebesedno usmerjanje/dirigiranje izvedb 

(vzmah, odmah). 

2. triletje 

Pevski repertoar se postopoma širi od enoglasnih k dvoglasnim ljudskim in umetnim 

pesmim. S petjem v tercah (sekstah) učenec spoznava in ohranja značilnost ljudskega 

večglasnega petja. Učitelj naj spodbuja učence k izvajalski zanesljivosti (točna intonacija, 

ritmična in melodična doslednost), doživetemu petju in interpretaciji (pevska izreka, 

fraziranje, pevski dihi, tempo, dinamika, agogika) ter pomnjenju glasbenih in besednih 

vsebin (memoriranje vseh kitic pesmi).  

 

Glasbena vzgoja poteka v prvem triletju 2 uri tedensko, medtem ko v četrtem in petem razredu le 

po 1,5 ure tedensko. Cilji so navedeni po triletjih. V prvih treh razredih učenci pojejo različne 

(otroške, ljudske, umetne) pesmi samostojno in v skupini. Urijo pevski dih, dikcijo, širijo 

glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja, intonacijo, oblikujejo pevski glas. Pri petju posnemajo 

interpretacijo odraslega ter spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi. V 

drugem triletju pojejo eno- in dvoglasne domače, tudi tuje ljudske in umetne pesmi. Izboljšujejo 

tehnike pevskega diha, izreko ter upoštevajo prvine estetskega oblikovanja. Učenci izvedejo in 
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vrednotijo lastne pevske dosežke. V učnem načrtu so navedena  tudi didaktična priporočila. V 

prvem triletju naj učitelji čim bolj približajo učencem glasbo in petje. Obravnavajo naj pesmi, ki 

so razvojno primerne otrokom, imajo umetniško vrednost, se razlikujejo glede na glasbene in 

besedne vsebine ter načine izvedb. Učitelji naj pri učenju novih pesmi izbirajo različne metode. 

Učenci naj pojejo enoglasne ljudske in umetne pesmi, domače in tuje. Pri petju naj najprej 

posnemajo interpretacijo odraslega, potem pa naj jih učitelj usmerja na izražanje lastnega 

doživljanja pesmi. Učitelj mora biti pozoren na točno začetno intonacijo, pravilno izvedbo ter na 

upoštevanje prvin estetskega oblikovanja pesmi. V drugem triletju učenci tudi spoznavajo in 

izvajajo dvoglasne pesmi, izboljšujejo izvajalsko zanesljivost, pojejo doživeto, z bogato 

interpretacijo.  

 

3.2.1 Povzetek vsebin o petju iz učnih načrtov 1876–2011 

S pomočjo tabele bom predstavila, katere vokalno-tehnične elemente vsebujejo analizirani učni 

načrti.  

Učni načrt iz leta 
 
 
 poudarja/predlaga: 

1
8
7
8 

1
9
0
9 

1
9
2
6 

1
9
3
3 

1
9
3
7 

1
9
4
6 

1
9
4
8 

1
9
6
2 

1
9
7
5 

1
9
8
3 

2
0
0
1 

2
0
1
1 

 

• ustrezne pogoje dela             0 

• sproščenost pri petju       x    x x 3 

• pravilno pevsko držo x            1 

• pevsko dihanje x     x x x x x x x 8 

• postopno uvajanje v petje       x   x   2 

• jasno dikcijo x   x   x x x x x x 8 

• artikulacijo        x  x x  3 

• pomembnost čiste intonacije    x   x x x  x x 6 

• upoštevanje dinamike       x x x x x x 6 

• upoštevanje tempa       x x x x x x 6 

• točen ritem       x  x   x 3 

• fraziranje/lepo izpete fraze       x  x x x x 5 
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Učni načrti se zelo razlikujejo med seboj. Predlagala sem 20 različnih vokalno-tehničnih 

elementov, ki so pomembni za pripravo in izvajanje pevske dejavnosti. Vseh elementov ne 

vključuje noben učni načrt, se mu pa najbolj približa iz leta 1948. Pred tem ni bilo toliko 

poudarka namenjenega pevskim vsebinam. Po letu 1948 pa še število elementov ponovno začne 

povečevati.  

Učitelji naj bi bili pri izbiri pevske literature pozorni na primeren obseg pesmi (poudarja 83,3 % 

učnih načrtov) ter na ustreznost pesmi glede na otrokov razvoj (66,7 %). Učni načrti predlagajo 

predvsem pevsko dihanje (66,7 %) in jasno dikcijo (66,7 %) Polovica poudarja pomembnost čiste 

intonacije, upoštevanje dinamike ter tempa. 41,7 % jih opozarja na lepo izpete fraze. Le 25 % 

poudarja sproščenost pri petju, ustrezno artikulacijo in točen ritem, 16,7 % pa postopno uvajanje 

v petje ter prepričljivo interpretacijo. Zanimivo je, da edino učni načrt iz leta 1878 omeni, da je 

za dobro petje pomembna pravilna drža telesa. Noben pa ne vsebuje podatkov, v kakšnih pogojih 

naj poteka pevska dejavnost. 

V učnih načrtih so omenjene tudi dihalne vaje in vaje za oblikovanje tona, vendar 

konkretnih/napisanih vaj, ki bi učitelju služila pri upevanju, ni.  

• prepričljivo interpretacijo          x  x 2 

• primeren tonski obseg pesmi x x  x x x x x x  x x 10 

• ustreznost pesmi glede na 
otrokov razvoj 

 x  x   x x x x x x 8 

• vaje za sproščanje             0 

• vaje za pravilno držo telesa             0 

• dihalne vaje     x x x x x x x x 8 

• vaje za aktivnost prepone             0 

• vaje za oblikovanje tona x x x x x x x x  x x  10 

Število tehničnih elementov 5 3 1 5 3 4 13 10 10 11 12 12  
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3.3 ZASTOPANOST VOKALNE TEHNIKE V IZBRANIH AKTUALNIH 
UČBENIKIH ZA GLASBENO VZGOJO V OSNOVNI ŠOLI 

V slovenskih šolah učitelji za pouk glasbene vzgoje lahko uporabljajo učbenike avtoric Brede 

Oblak in Albince Pesek. V nadaljevanju predstavljam analizo učbenikov in priročnikov 

omenjenih avtoric za 1., 3. ter 5. razred z vidika vokalne tehnike. 

 Breda Oblak Albinca Pesek  
UČBENIK/PRIROČNIK Razred 1. 1. 3. 3. 5. 5. 1. 1. 3. 3. 5. 5.  

Opozarja na: 
• ustrezne pogoje dela (primerna svetloba, 
temperatura, vlažnost, razporeditev prostora) 

 x  x         2 

• sproščenost pri petju  x  x         2 
• pravilno pevsko držo             0 
• pevsko dihanje x x  x         3 
• postopno uvajanje v petje  x  x         2 
• jasno dikcijo x x x x  x  x     6 
• artikulacijo  x  x  x       3 
• pomembnost čiste intonacije    x  x       2 
• upoštevanje dinamike x x  x  x  x    x 6 
• upoštevanje tempa x x  x  x      x 5 
• točen ritem x x x x  x       5 
• fraziranje/lepo izpete fraze    x  x  x  x   4 
• pomembnost prepričljive interpretacije  x  x  x  x  x  x 6 
• primeren tonski obseg pesmi  x  x x x       4 
• ustreznost pesmi glede na otrokov razvoj    x         1 
• individualno petje  x  x         2 

Pripisane so: 
• vaje za sproščanje 

            0 

• vaje za pravilno držo telesa             0 
• dihalne vaje x x  x         3 
• vaje za aktivnost prepone             0 
• vaje za oblikovanje tona             0 

Število tehničnih elementov 5 13 2 16 1 9 0 4 0 2 0 3  
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Opazne so velike razlike med avtoricama. Oblakova ima v svojih učbenikih in priročnikih 

opisanih veliko več vokalno-tehničnih elementov kot Peskova, ki jih navaja samo v priročnikih. 

Poudarja le jasno dikcijo, upoštevanje dinamike ter tempa, fraziranje in prepričljivo 

interpretacijo. Tudi Oblakova opisuje v priročnikih več pevskih vsebin kot v učbenikih, zlasti v 

priročniku za 3. razred (opisuje 16 elementov od 21 predlaganih). Pripisano je tudi nekaj dihalnih 

vaj, druge vaje niso navedene. Nikjer ni tudi zabeleženo, kakšna je pravilna pevska drža.  

 

3.4 PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN FINSKIM UČNIM NAČRTOM ZA 
GLASBENO VZGOJO V SPLOŠNEM ŠOLSTVU Z VIDIKA PETJA IN 
VOKALNE TEHNIKE 

Slovensko šolstvo se pogosto primerja s šolskimi sistemi v drugih državah. Za zgled nam 

ponujajo zlasti skandinavske države, med katere sodi tudi Finska. Zato sem se odločila, da 

primerjam njihov učni načrt za glasbeno vzgojo z našim. 

Finski učni načrt za glasbeno vzgojo (2004, 

http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula_for_basic_education) 

obsega le tri strani, medtem ko ima slovenski učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) 33 strani. 

Finski učni načrt najprej opiše, kakšen je namen glasbene vzgoje. Nato razdeli predmet na dva 

sklopa. Prvi del obsega štiri razrede, drugi del pa pet razredov. Za vsak sklop navede cilje, 

predvidene vsebine in standarde znanja.  

Slovenski učni načrt je bolj natančen. Najprej opredeli predmet, navede splošne cilje za vseh 

devet let skupaj, nato še operativne cilje in vsebine za vsak razred posebej. Načrt vsebuje tudi 

didaktična priporočila ter temeljne standarde znanja po triletjih. 

Petja in vokalne tehnike v finskem učnem načrtu ni veliko. Načrt priporoča, da naj vse glasbene 

dejavnosti potekajo skozi igro. Pri ciljih navaja, naj učenci razvijajo svoj naravni glas in naj se 

izražajo skozi petje individualno ter v skupini, pod vsebine pa, naj učenci razvijajo pevski aparat 

z govornimi vajami in petjem z ustreznimi, letom primernimi pevskimi igrami. Repertoar pesmi 

naj vsebuje pevske vaje, ki bodo pripravile učence za petje v zboru. Učenci naj bi ob koncu 

četrtletja znali uporabljati svoj glas za petje posamezno in v skupini. Znali pa naj bi zapeti veliko 

pesmi, nekaj tudi na pamet.  

V tabeli predstavljam primerjavo obeh učnih načrtov za glasbeno vzgojo po že znani tabeli. 
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Učni načrt poudarja: finski učni načrt 
(2004) 

slovenski učni načrt 
(2011) 

• ustrezne pogoje dela   

• sproščenost pri petju  x 

• pravilno pevsko držo   

• pevsko dihanje  x 

• postopno uvajanje v petje   

• jasno dikcijo  x 

• artikulacijo   

• pomembnost čiste intonacije  x 

• upoštevanje dinamike  x 

• upoštevanje tempa  x 

• točen ritem  x 

• fraziranje/lepo izpete fraze  x 

• prepričljivo interpretacijo  x 

• primeren tonski obseg pesmi  x 

• ustreznost pesmi glede na otrokov 

razvoj 

x x 

• individualno petje x  

• vaje za sproščanje   

• vaje za pravilno držo telesa   

• dihalne vaje  x 

• vaje za aktivnost prepone   

• vaje za oblikovanje tona x  

• tonski nastavek   

 

Slovenski učni načrt ima navedenih veliko več pevskih elementov kot finski. Oba poudarjata, da 

pri izbiri pesemskega gradiva morajo biti učitelji pozorni na ustreznost pesmi glede na otrokov 

razvoj. Le finski pa omenja vaje za oblikovanje tona, ki naj bi jih vključevali v igro ter pripisuje 

pomembnost individualnemu petju.  
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4 ZGRADBA IN DELOVANJE PEVSKEGA APARATA 

4.1 FIZIOLOGIJA PEVSKEGA ORGANA 

Pevski organ je najpopolnejši glasbeni instrument, ki spreminja izdihani zrak v zvok (Darian, 

1951). Otroški glasovni aparat je v osnovi enak odraslemu, saj ima enake anatomske in fiziološke 

značilnosti. Sestavljen je iz več organov, ki sodelujejo pri tvorbi glasu (Ivačič, 2009): 

• dihala (pljuča, sapnik, prepona, trebušne mišice) – aktivator 

• zvočila (grlo z glasilkami) – generator  

• odzvočna cev (razne votline, jezik, ustnice itd.) – resonator 

 
Slika 1: Pevski organ (Kovačič, 1995). 
 

4.1.1 Zgradba in delovanje dihalnega aparata 

K dihalnemu aparatu prištevamo: 

• sapnik,  

• pljuča, 

• rebra in medrebrne mišice, 

• prepono, 

• trebušne mišice. 
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Pljuča nimajo gibalnih mišic. "Pri dihanju potrebne gibe izvršujejo stene prsne votline – 

medrebrne in trebušne mišice ter prepona" (Ivačič, 2009, str. 6). Pljuča pa predstavljajo pevčev 

zračni rezervoar, iz katerega prsne mišice z oženjem prsnega koša potiskajo zrak z ustrezno 

hitrostjo navzgor proti sapniku. Tudi način, kako je zrak iztisnjen, odločilno vpliva na kvaliteto 

ustvarjenega zvoka. "Samo ustrezno krepak in neprekinjen zračni tok je osnova za enakomerno in 

stabilno oblikovan ton" (Žvar, 2002, str. 69). 

Prepona (diafragma) je široka prečno ležeča, sploščeno oblikovana mišica, ki loči trebušno 

votlino od prsne in tvori elastična tla zračnega rezervoarja (Darian, 1951). Prirasla je na stene 

trupa, v notranjosti pa se kupolasto boči proti pljučem. Pri dihanju se neprestano giblje, saj se pri 

vdihu napne in nekoliko splošči, pri izdihu pa sprosti in izobli. Prepona deluje avtomatično, saj 

njenega gibanja ne zaznavamo. Posredno jo uravnavamo s trebušnimi in medrebrnimi mišicami. 

Skozi prepono potekajo sapnik, požiralnik, žile in živci (Ivačič, 2009). Pravilno delovanje 

prepone je ključno pri proizvajanju tonov (Darian, 1951). 

 
Slika 2: Proces dihanja (Žvar, 2002) 
 

Sapnik pa ima, tako kot oprsje, funkcijo zvočnega ojačevalca (prav tam). 

 

Trebušne mišice, organi trebušne votline 

"Pri vdihu se prepona splošči navzdol, torej potisne tudi notranjost trebuha oz. notranje organe 

trebušne votline navzdol, to pa ustvari pritisk na trebušno steno. Trebuh je s treh strani obdan z 

anatomsko trdimi deli: s prsnim košem, hrbtenico in medenico, zato se lahko trebušna stena 
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pomakne samo naprej, bočno in proti ledvicam. To občutimo kot pritisk na trebušne mišice. Pri 

izdihu se zaradi izdihovanja zraka prostornina pljuč manjša, prepona se vrača v svoj kupolasti 

položaj, zato popušča tudi pritisk na trebušne organe, kar zaznamo kot pomikanje trebušnih mišic 

navznoter. Pomembno je, da pri petju ne pritiskamo trebušnih mišic še dodatno navznoter, ampak 

se samo trudimo ohranjati odprt prsni koš in prožno napetost na trebušnih mišicah" (Ivačič, 2009, 

str. 6).  

Napetost prepone in trebušnih mišic, na katere se naslanja ton, imenujemo opora (appoggio) 

(prav tam). 

 

4.1.2 Zgradba in funkcija grla 

Grlo je pripeto zgoraj na podjezično kost in spodaj na sapnik. Jedro grla predstavlja pet 

hrustancev (Ivačič, 2009): 

• obročasti ali kolobarčasti hrustanec; 

• ščitasti hrustanec, ki je viden kot adamovo jabolko; 

• dva nosata ali piramidasta hrustanca, ki sta pritrjena na zadnji strani obročastega hrustanca – 

njun položaj spreminja lego, dolžino in napetost glasilk; 

• poklopec – posebni varovalni hrustanec, ki preprečuje hrani, da ne zaide v sapnik (med 

dihanjem je dvignjen pokonci, ob začetku požiranja pa se spusti in povezne nad odprtino 

sapnika). 

"Grlo je sedež zvočne proizvodnje. Je gibljivo, zato ga je mogoče dvigati in spuščati. Le od 

popolnoma svobodne pozicije grla je odvisno njegovo brezhibno delovanje" (Darian, 1951, str. 

10). V grlu se nahajata dve glasilki. To sta dve sluzničasti, bledo rožnati, tanki in zelo elastični 

gubi, ki sta v vodoravni legi priraščeni med nosatima hrustancema in med notranjim robom 

ščitastega hrustanca. Nad glasilkama sta dve tanki, fini kožici, ki se imenujeta napačni ali nepravi 

glasilki. Ti dve ne sodelujeta pri nastanku zvoka in se takoj razgrneta, ko začnemo peti. (prav 

tam, 1951). V primeru izgube ene ali obeh pravih glasilk, pa lahko prevzameta vlogo glasilk. Tak 

glas je potem stisnjen in hripav (Žvar, 2002). 

Med pravima glasilkama pa je za las široka reža, imenovana glasilni razporek, ki je pri 

vdihavanju in izdihavanju ohlapno odprta. Ti glasilki sta tudi prepleteni z mišico, od katere je 

odvisno njuno delovanje (Darian, 1951). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Anja Prevc, diplomsko delo 
 

33 

  
Slika 3: Grlo (Žvar, 2002) Slika 4: Glasilka (Žvar, 2002) 
 

4.1.3 Zgradba in funkcija odzvočne cevi 

Odzvočna cev je sestavljena iz: 

• žrela, 

• ustne votline, 

• nosne votline,  

• sinusnih votlin. 

 

V ustni votlini sta pomembna trdo nebo, ki leži spredaj, takoj za zgornjimi zobmi, pri petje se 

nekoliko napne ter predstavlja mesto nastavka, in mehko nebo, ki je zadaj ter ločuje ustno in 

nosno votlino. Za pevca so izjemnega pomena še jezik (izgovorjava), čeljust (mora biti vedno 

sproščena), lica in ustnice (naj bodo naravna). "Ton, ki nastane v glasilkah, potuje navzgor skozi 

žrelo in ustno votlino ven iz telesa. Funkcija odzvočne cevi je, da ton dodatno ozvoči – mu doda 

resonanco, posledica katere sta zven in barva tona. Pri tem poleg ustne votline sodelujejo tudi 

nosna in sinusne votline" (Ivačič, 2009, str. 7). 

 

4.2 NASTANEK GLASU 

Za nastanek tona je potrebno vdihniti, pri čemer se aktivira prepona. "Pri vdihu se prepona skrči, 

njena kupolasta oblika se pri tem splošči. S tem notranjost trebuha oz. notranje organe trebušne 

votline potisne navzdol, trebušna stena pa se pomakne naprej. Pri izdihu energijo pljuč, zrak, 
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pošiljamo v obliki zračnega stebra, sapnika, do grla, kjer zrak zaniha že zavestno staknjeni 

glasilki. Ob tem nastane ton, kar strokovno imenujemo fonacija" (Fojkar Zupančič, 2003 a, str. 

10). Pri govorjenju in petju sta glasilki napeti ter se druga drugi bolj ali manj približujeta. Glasilni 

razporek zavzame pri dihanju približno trioglato obliko. Pri tvorbi tona pa se glasilki napneta in 

zato se reža zoži. Šele pri napetem stanju glasilk je mogoče, da povzroči sapa, ki prihaja iz pljuč 

skozi režo, tresljaje glasilk, kar ustvari ton (Darian, 1951). Ton nastane zaradi vibriranja zraka in 

ne zaradi udarjanja glasilk, kar žal še prepogosto slišimo (Ivačič, 2009). "Poleg dveh glavnih 

mišic, ki povzročata napenjanje glasilk, pa je vprežen v delovanje glasilk še cel kompleks 

nežnega mišičevja, ki skrbi za to, da je možno napenjanje glasilk v vse smeri" (Darian, 1951, str. 

16). Gibi grla in delovanje glasilk so odvisni od delovanja dihalnega mišičevja, saj sami ne 

moremo regulirati grla, da bi se pri vdihu znižalo ter ostalo pri zadrževanju diha pri najnižji točki, 

po izdihu pa se zopet dvignilo (prav tam, 1951).  

                    
Slika 5: Položaj glasilk: a) pri dihanju,  b) pri tvorjenju glasu,  c) pri žvižganju (Žvar, 2002) 
 

Glasilke ustvarijo zvok, ki je relativno šibak. Pravimo mu zven, ki poleg osnovnega vsebuje še 

množico višjih harmoničnih (delnih, parcialnih) tonov. Dokončno se ta zven oblikuje ob prehodu 

skozi odzvočno cev, ki zajema prostor od glasilk pa do ustnic in vhoda v nosni preddvor (Žvar, 

2002). V resonančnih votlinah se torej osnovni ton oplemeniti z alikvotnimi toni, s tem pa dobi 

glas lastno barvo in značaj (Fojkar Zupančič, 2003 b). "Tako oblikovan zvok potuje v prostor, 

kjer ga slušno oplemeniti še akustika prostora" (Ravnikar, 1999, po Lešnik, 2009, str. 26). 

 

     
Slika 6: Oblika ust pri izgovorjavi posameznih vokalov (Verovnik 1999, po Žvar, 2002) 
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Način fonacije oziroma tvorjenja glasu imenujemo zastavek. Ločimo trdi, aspirirani in mehki 

zastavek. Pri trdem zastavku sta glasilki zelo napeti, glasilni razporek je zaprt in zato pričneta 

fonacijo s pokom. Pri aspiriranem (dahnjenem) zastavku sta glasilki ohlapni, glasilna reža ali 

razporek ni popolnoma zaprt, kar pomeni, da smo glasilki sicer nekoliko primaknili, vendar je 

napetost prešibka, da bi se ustvaril jasen ton. Ob začetku se zasliši "pihanje" oziroma šum, ki je 

podoben aspiriranemu h-ju. Pravilen je seveda mehki zastavek, pri katerem je glasilni razporek 

zaprt, glasilki sta napeti in zavibrirata zvezno, vendar mehko – razmerje med napetostjo glasilk in 

pritiskom zraka je ravno pravšnje (Ivačič, 2009). 

 

Vsak glas opredeljujejo trije elementi: glasnost, višina in barva (Ravnikar, 1999, po Lešnik, 

2009). "Kako glasen je določen vokal, je odvisno od amplitude tresljajev. Večja kot je razdalja 

med skrajnimi točkami amplitude, močnejši je glas" (prav tam, str. 26). Višina glasu je odvisna 

od dolžine in napetosti glasilk, posredno pa tudi od števila tresljajev, kar pomeni, da več 

tresljajev v sekundi proizvede višji glas. Barva glasu je pri vsakem človeku drugačna, saj je 

odvisna že od najmanjših razlik pevskih organov (prav tam). Tudi oblika in velikost zvočne cevi 

pomembno vplivata na barvo glasu: če je cev daljša in večja, bo tudi barva glasu temnejša, in 

obratno, če je krajša, bo barva glasu svetlejša (Sadolin, 2000). Na barvo glasu vplivajo tudi 

alikvotni toni, ki so odvisni od strukture glasovnega aparata (Ravnikar, 1999, po Lešnik, 2009). 

Sleherni ton, ki ga proizvede človek z glasom oziroma na glasbilu, brez prisotnosti alikvotnih 

tonov zveni neizrazito, suho in prazno. (Michels, 2002, po Lešnik, 2009). 

 

4.3 OBLIKOVANJE PEVSKEGA GLASU 

Potočnikova (1999) pravi, da ima vsak glas posebne naravne in edinstvene kvalitete, naloga 

učitelja pa je, da pevcu pomaga oplemeniti njegove naravne danosti. 

"Pevca vzgajamo, da bo njegov glas: 

• zvenel polno, toplo in naravno; 

• razvil resonanco; 

• intonančno čist; 

• sposoben izvajanja različnih dinamičnih stopenj, ritmično natančen, neprisiljen in uren; 

• sposoben jasne artikulacije; 
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• sposoben jasne dikcije; 

• sposoben izražati različna čustvena razpoloženja; 

• sposoben izvajati stilno različno glasbo; 

• ostal zdrav" (prav tam, str. 10).  

 

Osnova, da lahko dosežemo vse te kvalitete glasu, pa je vokalna tehnika. Pot do dobre tehnične 

pripravljenosti vodi skozi različne dejavnike. 

 

a) Sproščanje telesa 

Petje je telesna aktivnost, pri kateri posredno ali neposredno sodeluje veliko različnih mišic. 

Pevčevo telo, ki je stavba glasovnega instrumenta, je večkrat utrujeno in za petje nepripravljeno. 

Če pa želimo iz njega izvabljati čim lepše tone, ga moramo za to pripraviti. Tako kot pred 

telovadbo z različnimi vajami ogrejemo telo, tako moramo tudi pred petjem poskrbeti, da se iz 

mišičnih skupin sprosti vsa nepotrebna napetost, ki bi povzročala krčevitost in pevce ovirala pri 

petju (Fojkar Zupančič, 2002 b). Najlažji ter najhitrejši način, da dosežemo sproščenost telesa je, 

da mišice posameznih delov telesa najprej močno napnemo in nato v trenutku sprostimo (Slosar, 

1996).  

 

b) Pravilna drža telesa 

Pri petju moramo biti pozorni na pravilno telesno držo, ki vpliva na nastanek dobrega tona 

(Trollinger, 2005, po Šuster, 2007). Pravilna telesna drža je sproščena, stabilna in pokončna. 

Stopala so kot bi bila pričvrščena v tla, noge so primerno narazen, v širini ramen, kolena so rahlo 

upognjena, teža telesa pa je razporejena na obe nogi. V ledvenem delu hrbta hrbtenico nekoliko 

vzravnamo in s tem dosežemo, da je medenica rahlo spodvita, kar nam omogoča boljši vdih in 

oporo med petjem. Glava je udobno nameščena, uravnotežena na vrhu hrbteničnega stebra 

(Šuster, 2007). 

Če dopuščamo, da pevci med petjem sedijo, jih moramo naučiti pravilnega sedenja. Pevec naj bi 

bil tudi sede v položaju, ki omogoča nemoteno dihanje in proizvajanje tonov. Svoje telo naj bi 

tudi sede občutil kot stabilno in uravnoteženo, nikjer preobremenjeno. Pevci naj sedijo na 

sprednjem delu stola. Noge so razmaknjene približno za širino ramen, kolena so v pravem kotu, 

stopala naj se cela dotikajo tal, s prsti in peto. Dlani udobno počivajo na stegnih, blizu kolen. Ne 
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smemo pa pozabiti, da se pri iskanju dobre telesne drže moramo osredotočiti predvsem na 

subjektivno doživljanje, na občutenje in zavedanje lastnega telesa (Fojkar Zupančič, 2002 c). 

Zavedati se moramo, da z nepravilno držo onemogočamo lastnemu telesu, da bi zvenelo 

optimalno in zanj značilno (Potočnik, 2000). 

 

c) Aktivnost prepone 

Pri petju je prepona pomembna za pevsko oporo ter za kakovosten vdih in kontroliran izdih. 

Prizadevati si moramo, da bi prepona čim bolj aktivno sodelovala, vendar paziti, da zaradi 

povečane skrbi ne bi postali krčeviti (Šuster, 2007).  

 

č) Obvladanje pravilnega dihanja 

Znani rek pravi: Kdor zna pravilno dihati, zna tudi pravilno peti. 

Pogoj za pravilno petje je torej pravilno dihanje, zavestno uravnan dih. Najboljši način dihanja je 

tisti, ki omogoča vdih največje količine zraka z najmanjšim naporom (Darian, 1951). S pevskim 

izobraževanjem ne povečamo volumna dihanja, ampak izboljšamo kontrolo izdiha (Žvar, 2002). 

Ločimo štiri načine dihanja (Darian, 1951): 

• Visoko ali ključnično dihanje (klavikularno) dihanje 

Pri tem dihanju se razširi predvsem gornji prsni del, ki sprejme vase premalo količine zraka za 

oblikovanje normalne pevske fraze.  

• Stransko ali prsno dihanje 

Prepona se razširi, namesto da bi se vbočila navzdol. Z zrakom se napolni samo srednji del pljuč.  

• Globoko ali preponsko dihanje 

Prepona, ki je v stanju mirovanja vzbočena navzgor proti oprsju, se krči ter izravna navzdol. Z 

zrakom se napolni predvsem spodnji del pljuč. 

• Združeno (kosto-abdominalno) dihanje 

Le pri tem dihanju delujejo vsa pljuča. Pri razširjenju prsne votline pa poleg prepone delujejo še 

medrebrno mišičevje ter kratki in dolgi rebrni dvigalci (prav tam). 

Potek združenega dihanja: Pri vdihu se razširita istočasno trebuh in oprsje, šele v zadnjem hipu se 

vboči najnižja trebušna stena navznoter, pri tem pa ostane oprsje razširjeno (prav tam). 

Za dober dih je zelo pomembna kontrola zraka glede na moč in višino tona ter glede na trajanje. 

"Pri pravilnem vdihu se uporabi le odmerjena količina zraka, ki ne napenja prsnega koša. Z 
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globokim vdihom dobimo največjo možno količino pevsko uporabnega zraka, ki nas ne sili k 

prezgodnjemu ponovnemu vdihu" (Lešnik, 2009, str. 23). Bolje je tudi vdihniti skozi nos, da se 

vdihnjeni zrak segreje in očisti (Deng in drugi, 2007, po Lešnik, 2009). Napačen je visoki ali 

ključnični vdih, pri katerem se razširi predvsem gornji prsni del, ki ima za posledico nenaravno in 

napeto držo telesa ter pevsko neuporaben vdihnjen zrak. V tem primeru prepona ostane v visoki 

legi in onemogoča naslon nanjo (prav tam).  

 

d) Sproščenost čeljusti, jezika in ustnic ter pravilen položaj grla 

Pri jeziku ločimo sprednji del (konica), srednji del (hrbet, ki ga delimo na zadnjo ter sprednjo 

ploskev) in koren. Napačno delovanje jezika je navadno vzrok večine napak, ki se pojavijo pri 

petju. Vse lege, ki jih zavzame jezik pri samoglasnikih in soglasnikih, mora doseči mehko, brez 

krča. Pri petju morajo biti vsi trije deli jezika sproščeni ter gibčni (Darian, 1951). "Jezik naj pri 

petju leži plosko in nekrčevito med spodnjimi zobmi, ne smemo ga dvigati proti trdemu nebu, niti 

proti žrelu. Za pravilno usmerjanje zračnega toka pri oblikovanju soglasnikov in samoglasnikov 

ter delno za barvanje tona uporabljamo pri petju ter govoru v glavnem le konico jezika. Če iz 

navade potegnemo jezik nazaj tudi pri petju, zapre žrelo, kar ustvari grlen, cmokast ali goltni ton, 

ki je za petje popolnoma neprimeren" (Gregorc, 1982, str. 31).  

Ustnici oblikujeta zvočni lijak našega glasu, z njima oblikujemo ton in vokale. Pri petju se ustnici 

ne smeta dotikati zob, ampak se lahko gibljeta vodoravno in navpično (prav tam). 

Spodnja čeljust (brada) tvori odprtino (nekakšna vrata), skozi katero silijo govorjeni ter peti toni. 

Pri govoru je osnovni gib brade navzgor, pri petju pa ima ravno obratno pot, saj mora padati 

lahko, samovoljno, neprisiljeno ter široko razprto (kakor pri zehanju). Pri tem moramo paziti, da 

gib ni krčevit, ampak mehak in prožen (prav tam).  

Položaj grla: Za primeren položaj grla je zelo pomemben pravilen vdih. Sočasno z globokim 

dihom naj bi se pevcu povečalo področje ustne votline tako, da se drug od drugega odmakneta 

mehko nebo in koren jezika, grlo pa se postavi nizko. S tem, ko se spusti, bo grlo ter ves pevski 

organ s pomočjo številnih mišic trdno in hkrati gibljivo vpeto. Nizek položaj grla naj se ne bi 

spreminjal med petjem. Pri pevcih z zelo dobro pevsko tehniko se le minimalno premika, do 5 

mm; pri nekaterih basistih pa grlo ostane spuščeno celo pri najvišjih tonih (Fojkar Zupančič, 2002 

b). 
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e) Nastavek tona 

"Nastavek imenujemo usmeritev zračnega toka iz grla na njegovo oporišče ali nastavno točko na 

trdem nebu. Usmeritev toka na to točko povzroča ojačanje in barvanje tona" (Darian, 1951, str. 

18). Ko govorimo o pravilnem nastavku, mislimo na estetiko in lepoto petja ter o okusu, ki se je 

skozi zgodovino nenehno spreminjal in se spreminja še danes (Stark, 2003, po Lešnik, 2009). 

Lokacije nastavka so lahko zelo različne, v grobem ločimo troje vrst nastavkov: 

• Ploski nastavek 

Zračni tok je razpršen, to pomeni, da je premalo osredotočen. 

• Nebni nastavek 

Zračni tok je usmerjen na mehko nebo. 

• Pravi nastavek 

Zračni tok je usmerjen na trdo nebo. Higiensko je pravi nastavek tudi najbolj zdrav, v 

umetniškem pogledu pa najlepši in najbolj zvočen (Darian, 1951). 

Pravilna usmeritev zračnega toka je izrednega pomena za pravilno petje. Če je zračni tok 

usmerjen na različna mesta odzvočne cevi, je glas medel, lahko pa pride tudi do raznih bolezni. 

Pravilno petje pogojuje usmeritev zračnega toka na trdo nebo (Lešnik, 2009). Nastavna točka na 

trdem nebu pa ne ostane vedno ista, ampak se spreminja glede na višino tona. Čim nižji je ton, 

tem nižji je nastavek na trdem nebu in zato je tudi čim bliže zgornjim zobem. Čim višji je ton, 

tem višji je nastavek na trdem nebu in zato tem bliže mehkemu nebu (Darian, 1951). "Pri 

določanju pravilnega nastavka je potrebno še posebej paziti na lego jezika, mehkega neba in grla. 

Poleg naštetega vplivajo na nastavek tudi nepravilna napetost muskulature in razne bolezni"  

(Lešnik, 2009, str. 45). 
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Slika 5: Usmeritev tonov glede na višino (Gregorc, 1982) 
 

f) Čista intonacija 

Čista intonacija, ki je eden glavnih elementov v glasbi, je odvisna od najrazličnejših okoliščin: 

diha, artikulacije, vremenskih neprilik (prehladi), besedila, fonetičnih nejasnosti, utrujenosti itd. 

Vendar se moramo kljub tem okoliščinam ves čas truditi za čim boljšo intonacijo (Gregorc, 

1982). 

Čista in jasna intonacija je tehnični problem, saj je možna le pri pravem razmerju med maso in 

glasilkama (razmerje pevskih registrov). "Če pri določeni višini prevladuje masa, torej prsni 

register ali preveč prsno petje, je intonacija vedno prenizka. Pri preveliki napetosti, presvetlem 

petju in pri izgubi baze je intonacija previsoka. Brezhibna intonacija je v prvi vrsti odvisna od 

pravilnega mešanja pevskih registrov" (prav tam, str. 19). 

 

g) Razvijanje resonance 

Resonanca je sozvenje drugega ali več drugih teles. Zračni tok, ki zatrese glasilki, ustvari šibek 

začetni ton. Od glasilk naprej ima ta zračni tok že določeno število tresljajev, ki ga povzroči 

enakomerno tresenje glasilk, če jih aktiviramo. Resonanco pa ustvarja nihanje zvoka v ustih, 
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nosni, čelni in glavini votlini ter tresenje okostja, predvsem prsnih kosti in hrbtenice. Resonanca 

daje prvotnemu tonu polnost, širino, moč in prodornost (Gregorc, 1982). Zato glasno petje ne 

sme temeljiti na pretirani uporabi zračnega toka, ampak mora pevec za želeno prodornost 

izkoristiti dane resonančne votline (Miller, 1986, Arai, 2004, po Lešnik, 2009). 

"Pri petju sta zelo pomembna naslon na trebušno muskulaturo in ustna resonančna votlina, ki v 

osnovi ustvarjata pevski instrument. To sta med drugim tudi začetna oziroma končna točka 

fonacije pri petju. Med resonatorje ne smemo uvrščati grla, prsnega koša in lobanje, kjer se sicer 

čuti tresljaje, vendar ne kot posledico resonance, temveč gre za mehanski prenos energije 

muskulature, s katero je larinks povezan. Resonanca v smislu fizikalnega fenomena obstaja in se 

pojavlja le v žrelni, ustni in nosni votlini" (Lešnik, 2009, str. 30). 

Usmeritev tona je pri vsaki tonski višini drugačna (slika 5), zato ne obstaja skupne točke za 

doseganje enake resonance pri vseh tonih. Tendenca k eni točki povzroča napetost in pritisk, ki je 

celo škodljiv za petje, zato sleherni ton potrebuje sebi lastno in ustrezno resonanco ter lastno 

postavljeno točko usmeritve (prav tam). Ločimo glavino ali lobanjsko (lične, čelne kosti s 

pripadajočimi votlinami) in prsno resonanco (kosti oprsja in hrbtenice) (Gregorc, 1982). 

 

h) Izenačevanje registrov 

Register pri petju pomeni razpon človeškega glasu, kjer imajo toni enako barvo in se izvajajo na 

enak način. (SSKJ, 2000). Kadar govorimo o registru, mislimo na vrsto tonov, ki zvene z enako 

ali pa vsaj z zelo podobno resonanco (Darian, 1951). 

Človeški glas pozna tri registre: 

• glavin (tresejo se le robovi glasilk), 

• prsni (glasilke se tresejo v celoti), 

• mešani (sestavljata ga glavin in prsni register v različnih registrskih odnosih) (Gregorc, 1982). 

Lilli Lehmann je trdila, da lahko govorimo le o enem samem registru, ker mora biti glas v vsem 

svojem obsegu izenačen (Darian, 1951). 

Pravilno petje pomeni tudi slušno neopazne prehode med registri. Danes se pevski aparat 

obravnava kot celota. To pomeni, da ni možno različno aktiviranje določenega dela pevskega 

aparata ob petju nižje oziroma višje ležečih tonov. Pevski aparat deluje pravilno šele kot celota 

(Lešnik, 2009). 
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i) Širjenje glasovnega obsega 

S telesnim razvojem se z leti otrokom razvija tudi obseg glasu. Zato je potrebno načrtno in 

sistematično razvijanje le-tega. Najprej izbiramo pesmi z manjšim tonskim obsegom, ki jih po 

potrebi prilagajamo otrokovemu naravnemu pevskemu obsegu, da bi uspešno zadeval tonske 

višine. Začnemo s tri-, štiri- in pettonskimi pesmimi, nato pa tonski obseg postopoma razširjamo 

(Pesek, 1997). Vedno moramo začeti v srednji legi (g1) je tudi središče otrokovega glasovnega 

obsega), nato pa postopoma delati pevske vaje v višino in nižino. Zavedati se moramo, da visoki 

ter nizki toni potrebujejo veliko več opore in energije kot toni v srednji legi. Potrebno je veliko 

vaje, da tone lepo zapojemo, brez slišnih prehodov (Sadolin, 2000).  

Obseg v nižino razširjamo z vajami v legato petju, kjer je melodija vodena od visokih k nizkimi 

toni. V višino pa se otroku glasovni obseg razvija z melodičnimi vajami, ki potekajo od nizkih k 

visokim tonom in nazaj (Žvar, 2002).  

 
j) Izenačevanje vokalov 

Pri oblikovanju vokalov sodelujejo gibanja čeljusti, ustnic ter jezika.  

Z usti oblikujemo dve vrsti vokalov: 

• temne vokale: a, o in u; 

• svetla vokala e in i . 

"Na svetlo ali temno barvo ustvarjenega tona vplivajo glavina ali prsna resonanca, aktivnost 

ustnic, jezika, mehkega neba, žrela, drža glave in trupa. Za vsak vokal so natančno določeni 

napetost glasilk, delovanje prepone in tipičen register. S poenoteno barvo izgovorjenih vokalov 

dosežemo izenačeno-zlito barvo zborovskega zvoka" (Žvar, 2002, str. 117). 

 

k) Jasna artikulacija in dikcija 
"Artikulacija pomeni način petja (vezano ali nevezano, s poudarki ali brez njih). Pri izbiri 

artikulacije izvajanja izhajamo iz vsebine in značaja pesmi, pa tudi iz zahtev lepega petja. 

Nekatere vsebine zahtevajo strogo povezovanje zlogov v besede in besed v povedi (legato), 

druge, da pojemo zloge besedila manj vezano ali sploh nepovezano (marcato, staccato, portato 

itd.)" (Slosar, 1996, str. 5). 

"Podlaga petju je besedilo. Kadar pojemo, izgovarjamo besede oz. glasove (dikcija). Pri petju 

pesmi mora biti izgovorjava pravilna, razumljiva in jasna. Od pravilne in jasne izgovorjave je 

odvisna razumljivost besed in s tem vsebine" (Denac, Ilić, 1993, str. 11). 
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l) Razvoj občutka za interpretacijo 

Interpretacija v glasbi pomeni umetniško poustvarjanje glasbenega dela, saj z njo izrazimo, kako 

smo pesem razumeli oziroma kako smo se vživeli v vsebino in naravo pesmi (Denac, Ilić, 1993). 

"Priprava na izvajanje glasbenega dela zahteva razumevanje partiture, ustvarjalni odnos do 

izvajanega dela in izvajalske spretnosti. Za doživeto glasbeno poustvaritev moramo torej 

teoretično poznati posamezna sredstva glasbenega oblikovanja, jih znati praktično uporabljati in 

povezovati v glasbeno celoto" (Slosar, 1996, str. 4).  

"Osnovni tempo pesmi naj bi ustrezal hitrosti naravnega govora. Lahko je hitrejši ali počasnejši, 

kar je odvisno od vsebine in značaja pesmi. Pri petju lahko vnašamo spremembe v tempu v 

različnih kiticah ali posameznih frazah" (Denac, Ilić, 1993, str. 11). 

"Agogika pomeni spreminjanje osnovne hitrosti izvajanja. Smiselna uporaba agogike pomembno 

prispeva k večji izraznosti glasbenega dela, saj drobne spremembe v tempu izvajanja ustvarjajo 

napetosti in sprostitve – glasbenemu delu dajo "življenje". Pri tem mislimo na komaj opazna 

pohitevanja (accelerando) in zadrževanja (ritardando) v tempu, ki jih zahteva muzikalno 

oblikovanje glasbene fraze. Pesem ali njene posamezne dele običajno sklenemo z bolj opaznim 

zadrževanjem v tempu" (Slosar, 1996, str. 4). 

Z izrazom dinamika označujemo stopnje tonske glasnosti in je prav tako kot tempo odvisna od 

vsebine ter značaja pesmi. Spreminjamo jo lahko ob doživeti interpretaciji po kiticah ali 

posameznih frazah. Uporabljamo oznake: tiho (piano), srednje tiho (mezzopiano), srednje glasno 

(mezzoforte) in glasno (forte). V področje dinamike pa sodita tudi naraščanje (crescendo) ter 

pojemanje (descrescendo) glasnosti (Denac, Ilić, 1993). Pozorni moramo biti, da je izhodiščna 

jakost izvajanja pesmi srednje glasno petje. Od njega odstopamo le, če to zahtevata značaj in 

vsebina pesmi. Paziti moramo, da pri glasnem petju ne preidemo v kričanje, pri tihem pa ne v 

šepetanje. Tiho pojemo tako, da pri enaki pevski opori uporabljamo manj zraka. Vsake 

spremembe v osnovni jakosti izvajanja izzovejo pri poslušalcih močne čustvene reakcije (Slosar, 

1996). 

Z naraščanjem (crescendo) in pojemanjem (decrescendo) v glasnosti izvajanja oblikujemo 

glasbeno frazo. Vsaka fraza ima svoj začetek, vrh in konec. Pogosto je vrh fraze najvišji ton in se 

ujema tudi z dinamičnim viškom. Vendar to ni vedno pravilo. Višek fraze določimo glede na 

gibanje melodije in pomen besedila. Paziti moramo, da vseskozi ohranjamo določeno napetost, 

tudi pri zapuščanju viška in padanju melodije. Zaradi estetskega oblikovanja pesmi kot celote ali 
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zaradi poudarjanja vsebine besedila pogosto spreminjamo tudi osnovno dinamiko posamezne 

fraze (npr.: druga fraza je največkrat glasnejša od prve in zadnja tišja od predhodne; ko se 

melodija vzpenja, običajno narašča tudi dinamika, ko pa se giba melodija navzdol, dinamika 

pada). Spremembe v dinamiki nastajajo same od sebe, če pesem podajamo doživeto. Običajno se 

spremembe v jakosti izvajanja povezujejo s spremembami v tempu (prav tam).  

Sredstvo interpretacije je tudi artikulacija. Kot sem že omenila, artikulacija pomeni način petja 

(vezano ali nevezano, s poudarki ali brez njih). Pri petju dajemo prednost vezanemu petju pred 

nevezanim. Lirične pesmi običajno pojemo legato, kar pomeni da so samoglasniki dolgi in jasno 

oblikovani, soglasniki pa kratki in manj izrazito izgovorjeni. Zlogi naj se prelivajo iz besed v 

povedi, brez prekinitve melodične linije od začetka do zaključka fraze. Pri pesmih s poudarkom 

na ritmu (koračnice, plesi, šaljivke) samoglasnike pojemo nekoliko poudarjeno z nepopuščanjem 

v intenziteti njihovega trajanja, soglasnike pa izrekamo izraziteje in ostreje. Vendar kljub ostrini 

izreke moramo paziti, da tvorimo glasbene fraze (prav tam). 

 

4.4 PEVSKI GLASOVI OTROK IN ODRASLIH 

Kot sem že zapisala, bistvenih razlik v fiziologiji otroškega in odraslega glasu ni. 

Otroški glas je odvisen od telesnih sprememb, ki vplivajo tudi na njegovo spreminjanje. Na 

značilno prepoznavnost otroških glasov vplivajo resonančne votline, predvsem njihova velikost 

in porazdelitev, ter velikost glasilk. Pri petju slišimo značilno svetlo barvo, ker pri njih prevladuje 

resonanca glavinih votlin. Njihovi glasovi so zaradi manjšega vpliva prsne resonance lahkotnejši 

in bolj sproščeni kot glasovi odraslih. Register otroških glasov je podoben ženskemu, le da je 

tanjši in lahkotnejši (Žvar, 2002).  

Mohr (1997, po Žvar, 2002) navaja štiri razvojne faze otroškega glasu z naslednjimi obsegi:  

STAROST OBSEG 

1–3 leta g1–c2 

3–6 let f1–e2 

6–10 let c1–f2 (c3) 

10–15 let a–a2 (c4) 
Preglednica št. 1: Obsegi otroških glasov glede na starost otrok3 

                                                      
3 Ta prikaz velja ob redni pevski vaji in sistematičnemu razvijanju višin. 
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V telesnem razvoju pride v času pubertete do spolnega zorenja, ki vpliva tudi na spremembe 

otroškega glasu (mutacija). Pri dečkih se zaradi produkcije moških spolnih hormonov poveča 

grlo. Posebno močno zraste ščitasti hrustanec, ki na vratu izstopi kot vidno ter otipljivo Adamovo 

jabolko. Glasilke se odebelijo in podaljšajo za 1 cm. Takšne glasilke imajo nižjo frekvenco, 

glasovna lega pa se zniža za približno eno oktavo. Včasih je pri dečkih prišlo do mutacije okoli 

14. leta, sedaj se to obdobje začenja že med 9. in 12. letom. Vzrok za ta zgodnji razvoj ni povsem 

jasen, nanj pa zagotovo vplivata spremenjen način življenja ter nov stil vzgoje. Mutacija pri 

deklicah ni tako izrazita in je po navadi še 1 do 2 leti prej kot pri dečkih. Glasilke se jim 

podaljšajo le za 2 do 3 mm, zato se glas zniža za obseg terce ali kvarte (prav tam). 

 

Odrasli pevski glasovi se delijo na: bas, bariton, tenor, alt, mezzosopran in sopran.  

sopran h–d3 

mezzosopran a–a2 

alt f–e2 

tenor c–h1 

bariton G–g1 

bas E–e1 

Preglednica št. 2: Tonski obsegi odraslih pevskih glasov (Mateiitseh, 1995, po Žvar, 2002) 
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5 UČITELJEVA PREDPRIPRAVA NA PEVSKO DEJAVNOST 

5.1 UČITELJEV POZITIVEN ODNOS DO GLASBE 

Denacova v svoji knjigi Pojem, plešem (1996) pravi, da se je odnos do petja v vrtcih in šolah v 

zadnjih letih močno spremenil, saj danes ni več samoumevno, da otroci z veseljem pojejo. Tudi 

motivacija za učenje pesmi ni več tako prisotna, kot je bila nekoč. Zato je tukaj zelo pomembna 

vloga učitelja, da učence zna s svojim zgledom navdušiti za glasbo in pevsko dejavnost.  

Če so učitelji motivirani za svoje glasbeno-pedagoško delo, bodo lahko pozitivno delovali na 

svoje učence. Če pa do glasbenega izobraževanja kažejo le nekakšen "službeni" odnos ali če jih 

pesti visoka raven izgorelosti, lahko zelo negativno vplivajo na motivacijo učencev za glasbene 

dejavnosti (Rotar Pance, 2006). Ajtnikova (1999) ugotavlja, da so najpomembnejši pogoji za 

uspešnost učiteljev pozitiven odnos do petja, metodična in didaktična znanja ter razvite glasbene 

sposobnosti. "Kdor sam rad poje, kdor se ob svojem glasu dobro počuti, poje tudi z učenci in jim 

zna vliti veselje do petja ali celo navdušiti zanj" (Ajtnik, 1999, str. 22). Rotar Pancetova dodaja, 

da je motivacijska naravnanost učiteljev zelo pomembna, ker jih učenci v vedenju pogosto 

posnemajo. Učitelji morajo zato neprestano kazati svoj osebni žar in ljubezen do glasbe. Če te 

nimajo, je tudi učenci ne bodo privzeli. Če pa učitelji izžarevajo svojo predanost glasbeni 

umetnosti, bo njihova ljubezen do glasbe za učence zelo nalezljiva; vplivala bo na motiviranost 

učencev za glasbeno izobraževanje ne le znotraj šolskih okvirov, temveč tudi tako, da se bodo ti 

učenci kasneje še zanimali za glasbo, saj bodo obiskovali koncerte, glasbene seminarje in 

predavanja, poslušali plošče, gledali glasbene oddaje in filme. "Učitelji bodo s svojo pozitivno 

motiviranostjo vplivali na kulturo prostega časa učencev oziroma na njihovo morebitno kasnejše 

poklicno glasbeno izobraževanje in delovanje" (Rotar Pance, 2006, str. 63).  

 

5.2 USTREZNI POGOJI ZA ZDRAVO PETJE 

Pred začetkom pevske dejavnosti moramo biti pozorni na pet ključnih dejavnikov: 

• primerno temperaturo, 

• ustrezno svetlobo, 

• primeren in dobro razporejen prostor, 

• svež zrak, 
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• ustrezno vlažnost. 

 

TEMPERATURA 

Pozorni moramo biti na ustrezno temperaturo v učilnici. Če bo pretoplo, bomo imeli pred 

seboj zelo hitro skupino utrujenih in za delo nespodbujenih pevcev. Če pa bo premrzlo, bodo 

učenci veliko težje peli, saj bo mrzel zrak dražil njihovo sluznico, začeli bodo kašljati, kar bo 

oviralo tudi zbranost pri petju (Vrhovnik, 2008).  

 

SVETLOBA 

Dobra osvetlitev pevcu omogoča nemoteno spremljanje notnega zapisa, pomembna pa je tudi za 

dobro delovno ozračje med vajo (prav tam). 

 

PROSTOR 

Zelo pomembno je, da imajo učenci za pevsko dejavnost dovolj prostora; pri sedenju skupaj se 

počutijo omejene, pri sedenju narazen pa se ne slišijo dobro in tudi učitelj ima slabšo kontrolo. 

Od prostora pa je odvisna tudi kvaliteta ter kvantiteta glasu. V prostoru, kjer je dobra akustika in 

petje doni, se pevci počutijo zelo dobro in so tudi bolj samozavestni. V neakustičnem prostoru je 

natančnost glasovne višine sicer boljša, ampak se pevec veliko slabše počuti (Žvar, 2002).  

 

ZRAK 

Petje je pogojeno z intenzivnim dihanjem, zato se zrak v prostoru porabi hitreje kot pri drugih 

dejavnostih. Prostor za vaje naj pevcem omogoča s kisikom bogato okolje. Zrak v pevski sobi je 

potrebno po večkrat s prezračevanjem zamenjevati, saj sta tako vroč kot tudi mrzel zrak za 

dihalne organe lahko škodljiva, ker izsušujeta sluznico (Vrhovnik, 2008). 

 

VLAŽNOST 

Za ogrevanje največkrat uporabljamo električno, plinsko ter centralno ogrevanja, ki pa pevcu zelo 

hitro izsušijo sluznico, grlo in jezik. Dobro je, če v pevsko sobo postavimo posodo z vodo, saj z 

izhlapevanjem dosežemo v prostoru zadostno stopnjo vlažnosti (prav tam). 
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5.3 IZBIRA PESMI 

Pri izbiri pesmi moramo biti pozorni na vsebino besedila pesmi, glasbeno vsebino pesmi, ki 

umetniško vrednost, za delo pri pouku glasbene vzgoje pa še posebej na:  

• glasovni obseg pesmi; 

• ritmično strukturo s tonskimi trajanji, poddelitvami in ritmičnimi posebnosti; 

• melodično linijo, intervalna zaporedja, fraze in njihovo oblikovanje; 

• tempo, ki pogojuje jasno izreko in doživeto interpretacijo (Oblak, 2003); 

• raznolikost pesmi 

"Če pojemo pesmi, ki so si med seboj zelo podobne, se bodo otroci pesmi uprli, saj so takih in 

podobnih pesmi že toliko prepeli. Pritegnila pa bi jih verjetno pesem, ki bi vsebovala nekaj 

drugega, nekaj novega, nekaj težjega. Takšne pesmi bi se verjetno želeli naučiti, čeprav bi to 

zahtevalo precej več truda in napora. Seveda tudi druga skrajnost pri izbiranju pesmi ni 

priporočljiva, preveliko hlastanje po novem bi omogočilo, da bi se vse to novo uležalo, da bi 

otroci vse to dodobra usvojili" (Voglar, 1981, str. 66). 

 

5.4 UČENJE NOVE PESMI 

Učitelj v pripravi na pevsko dejavnost lahko z otroki izbere različne metode učenja nove pesmi, 

ki ustrezajo splošni in glasbeni razvojni stopnji otrok. Tako lahko izbira med metodo pripevanja, 

metodo imitacije ali metodo branja notnega zapisa. Lahko pa posamezne metode med seboj tudi 

kombinira.   

"Mnogi otroci nimajo veselja za učenje novih pesmi, ker poteka učenje melodije in besedila 

vedno po enakem postopku: vzgojitelj zapoje, otroci ponovijo. Veliko otrok se tako že po 

kratkem času odziva brez veselja, ker vzgojitelj govori: "Še ne gre dobro!" kar nespodbudno 

vpliva na interes otrok. Pazljivi moramo biti, da ne pride do mehaničnega ponavljanja, ki je lahko 

prav tako vzrok nezainteresiranosti otrok" (Denac, Ilić, 1993, str. 12). Švicarski profesor 

specialne didaktike in metodike glasbenega pouka na Akademiji v Luzernu Joseph Roosli 

predlaga različne možnosti učenja pesmi: učenci ponavljajo poslušane dele; učitelj najprej sam 

zapoje celo pesem; pripoveduje vsebino in zraven poje; včasih učence nauči najprej besedilo oz. 

melodijo; ko razred že zna peti po notah, se del pesmi zapoje, drugi del pa variira ali improvizira 

itd. Petje po posluhu in s pripevanjem se uporablja predvsem v nižjih razredih (Ajtnik, 1999). 
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Učitelj lahko predstavi novo pesem s petjem tako, kot da bi pripovedoval zgodbo. Pomembno je, 

da se v pesem vživi, da naredi razlike v glasnosti, barvi glasu, poudarke na besedah, da je 

prisoten očesni stik z učenci. Pozoren mora biti tudi na dobro in razločno izgovorjavo besedila 

(Pugh, 1995). 
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EMPIRIČNI DEL 

1 PROBLEMI IN CILJI NAČRTOVANJA EMPIRIČNEGA DELA 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

Za temo diplomskega dela sem si izbrala naslov Usposobljenost učiteljev za petje z vidika 

vokalne tehnike. V teoretičnem delu sem se sklicevala na tri ključna vprašanja: zakaj je petje 

pomembno za nas, kako pevski organ sploh deluje ter najpomembnejše: kako stroka v učnih 

gradivih in učnih načrtih za pouk glasbene vzgoje na razredni stopnji predstavlja petje in vokalno 

tehniko ter kaj pri tem še posebej poudarja.  

V raziskavi pa me je zanimalo, kako se udejanja petje pri glasbeni vzgoji v 4. in v 5. razredu 

osnovne šole. S pomočjo anketnega vprašalnika sem želela ugotoviti, kakšna je strokovna 

usposobljenost učiteljev za petje, še posebej na področju vokalne tehnike, kako le-to poučujejo v 

razredu ter na kaj vse so pozorni. Zanimalo me je tudi, kaj so se o tem naučili v času študija in na 

kakšen način želijo dvigniti raven lastnega znanja in sposobnosti na področju vokalne tehnike. S 

pomočjo opazovalne sheme sem opazovala še 12 % vzorca razrednih učiteljev med poučevanjem 

glasbene vzgoje, saj sem želela izvedeti, kakšna je realna slika v razredu. Osredotočila sem se 

predvsem na opazovanje učitelja kot pevca in na učitelja kot pedagoga.  

 

1.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali so učitelji, ki poučujejo glasbeno vzgojo v 4. in 5. razredu osnovne šole, primerno 

usposobljeni za poučevanje petja v okviru pouka glasbene vzgoje? 

 

2. Katere so možnosti za dvig kakovosti strokovne usposobljenosti učiteljev za poučevanje petja 

v okviru pouka glasbene vzgoje v 4. in 5. razredu osnovne šole? 

 

1.1.2 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke sem opredelila glede na postavljen problem, cilje in na raziskovalna vprašanja. 
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NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

• Razred (4. ali 5.) 

• Spol 

• Delovna doba 

• Izobrazba 

• Dodatna glasbena izobrazba 

 

ODVISNA SPREMENLJIVKA 

• Poučevanje vokalne tehnike in petja pri glasbeni vzgoji 

 

1.2 RAZISKOVALNE METODE 

1.2.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih skupaj 76 učiteljev razrednega pouka in predmetnih učiteljev 

glasbe, ki so v šolskem letu 2010/2011 poučevali glasbeno vzgojo v 4. oziroma v 5. razredu. 

Zaradi primerjave med razrednimi in predmetnimi učitelji sem 2 anketi, ki sta jih rešila učitelja 

druge stroke, izvzela iz svoje raziskave.  

Nato sem hospitirala še pri 7 učiteljicah razrednega pouka med poučevanjem glasbene vzgoje. 

 

1.2.2 MERSKI INSTRUMENTI 

Za zbiranje podatkov sem najprej uporabila anketni vprašalnik (priloga 1), ki sem ga sestavila na 

podlagi teoretičnih izhodišč ter lastnih izkušenj. Anketa je bila anonimna ter prostovoljna. 

Anketni vprašalnik zajema 15 vprašanj, od tega je bilo 12 vprašanj zaprtega, 2 vprašanji odprtega 

in 1 vprašanje kombiniranega tipa.  

Podatke o spolu, razredu, nazivu izobrazbe, delovni dobi in o glasbenih izkušnjah sem dobila iz 

glave vprašalnika.  

Prvo in drugo vprašanje zajemata splošne informacije o tem, kaj si učitelji mislijo o petju in o 

vokalni tehniki.  

S tretjim vprašanjem sem dobila podatke, kako učitelji skrbijo za svoj govorni in pevski organ. 
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Z naslednjimi petimi vprašanji sem dobila podatke o strokovni usposobljenosti učiteljev o 

glasovnem aparatu in o temeljnih pevskih pojmih.  

Deveto vprašanje je posredno zajelo tri sklope vprašanj; z njimi sem dobila podatke, kako učitelji 

pripravijo učilnico na uro glasbene vzgoje, kako učitelji gledajo nase kot na pevca in kakšna je 

"celotna pot" poučevanja od priprave do izvedbe pesmi. 

Iz desetega vprašanja sem dobila podatke, koliko časa učitelji namenijo upevanju. 

Z enajstim vprašanjem sem izvedela, čigave učbenike učitelji uporabljajo pri pouku glasbene 

vzgoje. 

Dvanajsto vprašanje je bilo namenjeno analizi dveh pesmic z vidika primernosti. 

Trinajsto vprašanje je zajelo informacije o znanju, ki so ga učitelji pridobili na fakulteti. 

S štirinajstim in petnajstim vprašanjem sem dobila podatke, ali in kako učitelji želijo poglobiti 

svoje znanje o petju in o vokalni tehniki. 

 

Sestavila pa sem tudi opazovalno shemo, ki temelji na podlagi anketnih vprašalnikov. Zaradi 

boljše orientacije sem shemo razdelila na tri poglavja opazovanja: ureditev prostorskih pogojev 

za petje, kakovost učiteljevega petja ter njegovo delo z učenci. 

 

1.2.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje sem izvajala v aprilu, maju in v juniju na osnovnih šolah po Sloveniji. V vsaki regiji 

sem naključno izbrala po pet šol in nato po dogovoru z ravnateljem poslala ankete z dopisom. 

Ankete sem pošiljala v dveh terminih. Na vsako šolo sem najprej poslala toliko anket, kolikor je 

bilo oddelkov v 4. in 5. razredu. V drugem terminu pa sem poslala na vsako šolo po dve anketi, 

da so ravnatelji sami izbrali učitelje, saj jih oni najbolje poznajo in vedo, kdo bo pripravljen 

odgovarjati na vprašanja. Zraven vsake ankete sem priložila tudi kuverto z naslovom in znamko. 

Tako sem poslala 166 anket, vrnjenih sem dobila le 47 vprašalnikov, kar znaša 28,31 odstotkov. 

Zato sem se odločila, da bom ankete nesla tudi na šole v okolici mojega doma, hkrati pa sem jih 

razdelila tudi poznanim učiteljicam, ki so poučevale v 4. oziroma v 5. razredu. S tem sem 

dodatno dobila še 31 rešenih anket.  

Na šolah sem hospitirala konec maja in v juniju.  Najprej sem se dogovorila z ravnatelji, ki so me  

nato seznanili z izbranimi učiteljicami. Za hospitacije sem se dogovorila z veliko težavo, saj 
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nekatere učiteljice zaradi strahu pred vrednotenjem njihovega dela niso bile pripravljene 

sodelovati. 

1.2.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane podatke sem vnesla v računalnik in jih obdelala s programom Microsoft Excel, rezultati 

pa so prikazani v obliki tabel in grafov. Rezultate sem razvrstila tako, da sem lahko primerjala 

med učitelji/profesorji razrednega pouka in med učitelji/profesorji glasbene vzgoje.  

1.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1.3.1 ANALIZA ANKET 

1.3.1.1 Splošni podatki o anketirancih 

Izobrazba
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Graf 1 

Ankete je reševalo 59 učiteljev/profesorjev razrednega pouka (75,6 %), 17 učiteljev/profesorjev 

glasbene vzgoje (21,8 %) ter 2 učitelja druge stroke (2,6 %), absolvent filozofske fakultete ter 

profesor športne vzgoje. Slednja dva sta bila izvzeta iz raziskave zaradi primerjave med učitelji 

razrednega pouka in učitelji glasbene vzgoje. 

 

V nadaljevanju bom pri analizi profesorje oz. učitelje razrednega pouka poimenovala kot 

razredne učitelje, profesorje oz. učitelje glasbene vzgoje pa kot predmetne učitelje.  
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Graf 2 
V raziskavi je pričakovano sodelovalo več žensk (97,4 %) kot moških (2,6 %).  Med anketiranimi 

ni bilo niti enega razrednega učitelja, bila pa sta 2 predmetna učitelja moškega spola.  

 

Razred, v katerem so učitelji poučevali v šol. letu 2010/2011
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Graf 3 
Večina anketiranih učiteljev je poučevalo glasbeno vzgojo v 5. razredu (47,4 %). 

Največ razrednih učiteljev je poučevalo glasbeno vzgojo v 5. razredu (47,5 %), najmanj pa v 

obeh oddelkih hkrati (11,9 %). 

Niti en predmetni učitelj ni poučeval glasbene vzgoje samo v 4. razredu. 47,1 % jih je poučevalo 

samo v 5. razredu, kar 52,9 % pa v obeh oddelkih hkrati. 
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Graf 4 
V raziskavi je pričakovano sodelovalo največ učiteljev, ki imajo več kot petnajstletne izkušnje s 

poučevanjem (51,3 %). 38,2 % sodelujočih je poučevalo že več kot 5 in manj kot 15 let, le 10,5 

% učiteljev pa je poučevalo manj kot 5 let.  
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Graf 5 
Presenetilo me je, da kar 42,4 % razrednih učiteljev, ki poučuje glasbeno vzgojo, nima nikakršne 

dodatne glasbene izobrazbe. To pomeni, da so se vsega znanja o glasbi naučili le na fakulteti in 

pred tem v okviru rednega programa javnih osnovnih šol in gimnazij. 22,0 % razrednih učiteljev 

je končalo nižjo glasbeno šolo; največ se jih je učilo klavir (46,2 %), 23,1 % se jih je učilo 

harmoniko, ostali pa so igrali klarinet, violino, prečno ali kljunasto flavto (30,8 %). Le ena 

razredna učiteljica je obiskovala 3 leta ure solopetja, vendar izobraževanja ni dokončala. Dobro 

je, da kar 23,7 % razrednih učiteljic prepeva v pevskem zboru, kjer ob lastnih pevskih izkušnjah 

pridobivajo koristna znanja tudi za delo v razredu.  
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Pod ostale aktivnosti je veliko učiteljic navedlo, da so se v srednji vzgojiteljski šoli učile igranja 

na klavir, flavto, kitaro in na Orffove instrumente. Nekaj jih je tudi omenilo, da so včasih 

prepevale v zboru in da imajo nedokončano glasbeno šolo oz. so se učile instrumenta zasebno. Le 

ena razredna učiteljica je omenila, da ima narejen zborovodski tečaj ter da tudi vodi otroški in 

ženski pevski zbor. 

Vsi predmetni učitelji so se izobraževali na Akademiji za glasbo, smer glasbena pedagogika oz. 

na Pedagoški akademiji, smer glasba in zborovodstvo. Nekateri učitelji so tudi pripisali, kateri 

instrument so igrali v nižji in potem v srednji glasbeni šoli. Vsi so se učili igranja na klavir, trije 

izmed njih pa tudi še čelo, flavto in petje. 29,4 % jih je pripisalo, da imajo končano srednjo 

glasbeno šolo, in sicer iz klavirja, flavte ali splošne smeri. 47,1 % predmetnih učiteljev še aktivno 

prepeva v zboru, 29,4 % pa jih je tudi navedlo, da so zborovodje pri zborih izven šole. 

1.3.1.2 Mnenja anketirancev o petju in o vokalni tehniki 

Pri spodnjem vprašanju so anketiranci morali označiti na lestvici od 1 do 5, kako se strinjajo s 

trditvami, pri tem je 1 pomenilo, da se ne strinjajo, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

 
M  

(aritmetična sredina) 

Mo  
(najpogostejša vrednost) 

Tabela 1 

razredni 

učitelji 

predmetni 

učitelji  

razredni 

učitelji 

predmetni 

učitelji 

Petje je najpomembnejša dejavnost pri glasbeni vzgoji. 4,1 4,5 4 5 

Petje pozitivno vpliva na glasbeni in splošni razvoj. 4,6 4,9 5 5 

Petje pozitivno vpliva na učno uspešnost učencev tudi 

na drugih področjih. 

3,5 4,5 3 5 

Poznavanje in obvladovanje vokalne tehnike je 

pomemben del vseživljenjskega izobraževanja. 

3,5 4 4 4 

Kakovostno petje učiteljev pomembno vpliva na 

kakovostno petje učencev. 

4,5 4,6 5 5 

 
Predmetni učitelji se z večino trditev strinjajo, kar nam dokazujejo tudi zadnji stolpec z najbolj 

pogostimi odgovori in pa povprečje rezultatov, ki je skoraj v vseh primerih nad 4,5. Izjema je le 

4. trditev, ko je najpogostejši odgovor 4, kar pomeni, da se s trditvijo strinjajo, niso pa zares 

prepričani, da je vokalna tehnika res tako pomembna.  
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Drugačni pa so rezultati pri razrednih učiteljih, saj je povprečje rezultatov pri vseh trditvah nižje. 

Učitelji dvomijo o tem, da petje pozitivno vpliva na učno uspešnost tudi na drugih področjih, 

vendar se strinjajo, kar nam dokazujejo tudi najpogostejši odgovori, da petje pozitivno vpliva na 

glasbeni in splošni razvoj. Učitelji tudi niso prepričani, da je obvladovanje vokalne tehnike v 

življenju zelo pomembno. 

Oboji učitelji pa se v večini strinjajo, da petje pozitivno vpliva na splošni in glasbeni razvoj ter da 

kakovostno petje učiteljev pomembno vpliva na kakovostno petje učencev. 

1.3.1.3 Učiteljevo poznavanje pevskega aparata 

Kar 12 razrednih učiteljev na vprašanje ni odgovorilo, kar predstavlja 15,8 % vseh anketiranih. 

V opisih, kaj za učitelje pomeni vokalna tehnika, so se pojavljali naslednje besede in besedne 

zveze: 

Tabela 2 razredni 
učitelj 

predmetni 
učitelj 

 razredni 
učitelj 

predmetni 
učitelj 

pravilna uporaba 
pevskega aparata 2 4 obvladovanje svojega 

glasu 2 3 

pravilno petje 10 4 tehnika petja 9 1 

način petja 7 2 oblikovanje glasu 2 0 

glasovna tehnika 3 3 predpriprava za petje 1 0 

lep, čist zvok/glas 2 1 sproščenost 3 2 

pravilna telesna drža 5 3 postavitev ustne votline  2 2 

nastavek 0 3 pravilno dihanje 9 7 

prepona 8 4 uporaba opore 1 0 

dikcija 10 3 artikulacija 9 3 

oblikovanje glasov 5 1 razpon glasu 3 0 

izenačevanje registra 1 0 resonanca 0 1 

upoštevanje dinamike 0 1 točna intonacija 4 1 

obvladanje petja po notah 2 0 koncentracija 0 1 
 

Učitelji pravijo, da ob besedni zvezi vokalna tehnika največkrat pomislijo na pravilno petje ter na 

tehniko ali način petja. Drugi učitelji so vokalno tehniko opisali kot pravilno uporaba pevskega 

aparata oziroma kot obvladovanje in oblikovanje svojega glasu. Pravijo, da v bistvu vokalna 

tehnika pomeni glasovna tehnika ter nam služi kot predpriprava za petje. Rezultat dobre vokalne 
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tehnike je lep, čist zvok oziroma glas. Med elemente vokalne tehnike pa uvrščajo predvsem 

pravilno dihanje, dikcijo, artikulacijo, pravilno telesno držo, pa tudi oblikovanje glasu, 

sproščenost, točno intonacijo, pravilno postavitev ustne votline, nastavek, razpon glasu in 

obvladanje petja po notah. Omenili pa so še uporabo opore, izenačevanje registrov, resonanco in 

upoštevanje dinamike. Pri tem je pomembna tudi koncentracija. 

 

Poznam zgradbo glasovnega aparata in njegovo delovanje
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Graf 6 

Pri tem vprašanju so rezultati zelo podobni prejšnjemu, saj predmetni učitelji bolje poznajo 

zgradbo glasovnega aparata in njegovo delovanje kot pa razredni učitelji. 

3,4 % razrednih učiteljev pravi, da ne poznajo zgradbe in delovanja glasovnega aparata, 59,3 % 

se jih s to trditvijo delno strinja, 37,3 % pa jih je mnenja, da poznajo zgradbo in delovanje 

glasovnega aparata. 

94,1 % predmetnih učiteljev je potrdilo trditev, 5,9 % pa se jih je delno strinjalo s trditvijo, da 

poznajo zgradbo glasovnega aparata in njegovo delovanje.  

 

Zelo dobro obvladam vokalno tehniko
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Graf 7 
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Večina razrednih učiteljev (69,5 %) je mnenja, da delno obvladajo vokalno tehniko, 16,9 % jih 

meni, da jo zelo dobro obvladajo, 15,2 % pa, da je ne obvladajo dobro. Ta odgovor me je sicer 

presenetil, saj si nisem mislila, da bo kar 16,9 % razrednih učiteljev zelo dobro obvladalo 

vokalno tehniko glede na to, da je le ena izmed vseh učiteljic hodila na solo petje in na 

zborovodski tečaj.  

64,7 % predmetnih učiteljev meni, da zelo dobro obvladajo vokalno tehniko, 29,4 % se jih s to 

trditvijo delno strinja, 5,9 % pa jih meni, da vokalne tehnike ne obvlada dobro. 

Ti odgovori so zelo subjektivni, saj mislim, da so odvisni predvsem od učiteljeve samopodobe. 

 

Glasovni aparat sestavljajo:
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Graf 8 

Vsi učitelji se strinjajo, da glasovni aparat sestavlja žrelo z glasilkami.  

91,5 % razrednih učiteljev je h glasovnemu aparatu uvrstilo še prepono, 77,9 % ustno votlino, 

74,6 % grlo, 64,4 % nosno votlino, 37,3 % pa tudi prsno votlino z rebri in kar 23,7 %, 

presenetljivo, še trebuh. 

Vsi predmetni učitelji so h glasovnemu aparatu uvrstili prepono. 94,1 % jih pravi, da glasovni 

aparat sestavlja tudi ustna in nosna votlino. 76,5 % se jih je odločilo tudi za grlo in 70,6 % za 

prsno votlino z rebri. 

Za odgovor želodec se ni odločil nihče. Pod drugo so navedli še lobanjske kosti, glavino 

resonanco, jezik in pljuča. 
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Pri naslednjem vprašanju so anketiranci morali označiti, kje se nahajajo glasilke. 
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Graf 9 

Le 32, 2 % razrednih učiteljev pravilno meni, da položaj glasilk predstavlja slika a. 20,3 % jih 

pravi, da so glasilke tam, kjer jih prikazuje slika d. 20,3 % jih trdi, da predstavljajo glasilke slike 

b, c in č. 8,5 % pa jih je mnenja, da jih prikazuje slika f.  

52,9 % predmetnih učiteljev trdi, da položaj glasilk predstavlja slika a. 11,8 % je predlagalo sliko 

d, 17,8 % jih pa pravi, da lego glasilk predstavljajo slike b, c in e.  

5,1 % razrednih in 7,9 % predmetnih učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 
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Katera slika prikazuje pravilno držo pri petju
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Graf 10 

                     
       a          b         c   Vir: Žvar, 2002 
Le 67,9 % razrednih učiteljev meni, da pravilno držo pri petju prikazuje slika c, ostalih 32,1 % 

učiteljev pa se je odločilo za sliko a oziroma b. 

70,6 % predmetnih učiteljev se je odločilo za sliko c, 23,5 % za a in 5,9 % za sliko b. 

 

Navedene so bile tri trditve, ki so jih morali anketiranci ustrezno popraviti. 

Prepona je mišica, ki loči ustno votlino od prsne in tvori 
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Graf 11 

Trditev, ki je pravilno preoblikovana se glasi: Prepona je mišica, ki loči trebušno votlino od prsne 

in tvori prožna tla zračnega rezervoarja. 
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18,6 % razrednih učiteljev je popravilo to trditev pravilno, 49,2 % pa delno pravilno; pri tem so v 

večini primerov pravilno rešili prvi del, medtem ko so drugi del spregledali. Kar 25,4 % pa jih 

naloge sploh ni rešilo. 

Le slaba polovica predmetnih učiteljev je popravilo trditev pravilno (47,1 %) in prav toliko delno 

pravilno. 5,9 % pa jih je popravilo trditev nepravilno. 

 

Glas pri glasilkah je relativno šibak, okrepi se šele, ko pride do 
ustne votline.
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Graf 12 

Trditev je bila smiselna in pravilna, tako da je ni bilo potrebno popravljati. S trditvijo se je 

strinjalo 30,5 % razrednih učiteljev. 3,4 % jih jo je popravilo delno pravilno in 1,7 % nepravilno. 

Veliko učiteljev (47,4 %) te trditve ni komentirala oz. popravila.  

2,4 % predmetnih učiteljev je trditev popravilo pravilno, 11,8 % delno pravilno in prav tolikšen 

odstotek nepravilno.  

 

Barva glasu je odvisna od napetosti in dolžine glasilk, višina pa 
od prisotnosti alikvotnih tonov
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Graf 13 

Pri tej trditvi sem zamenjala pojme in razlage med seboj, tako da se pravilno glasi sledeče: Barva 

glasu je odvisna od prisotnosti alikvotnih tonov, višina pa od napetosti in višine glasilk.  
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Le 8,5 % razrednih učiteljev je to trditev popravilo pravilno, 11,9 % delno pravilno in 10,2 % 

nepravilno. Kar 69,5 % pa jih trditve ni nič popravilo.   

Tudi predmetni učitelji so imeli s to trditvijo največ težav, saj jih je popravilo pravilno 58,9 %, 

delno pravilno 23,5 % in nepravilno 17,6 %.  

 

Anketiranci so morali petim pojmov poiskati pravilno razlago. 

Kar 8,5 % razrednih učiteljev naloge ni rešilo. 
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Graf 14 

Vsi predmetni in 87,0 % razrednih učiteljev pravilno meni, da register pomeni razpon glasbila ali 

človekovega glasu, kjer se toni izvajajo na enak način in imajo enako barvo. 9,3 % razrednih 

učiteljev pravi, da je to resonanca, 3,7 % pa, da razlaga pomeni dikcijo oziroma agogiko.  

 

Hitrost izvedbe in morebitne spremembe

39

00 1 2

12

0 11

15

0

10

20

30

40

50

resonanca artikulacija dikcija agogika register

učitelj/profesor
razrednega pouka

učitelj/profesor
glasbene vzgoje

 
Graf 15 
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72,2 % razrednih in 88,2 % predmetnih učiteljev je pravilno ugotovilo, da agogika pomeni hitrost 

izvedbe in morebitne spremembe. 22,2 % razrednih učiteljev pravi, da je to dikcija.  
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Graf 16 

82,4 % predmetnih  in 53,7 % razrednih učiteljev je potrdilo, da pojem artikulacija pomeni način 

petja. Medtem ko 24,1 % razrednih učiteljev pravi, da je ustrezen pojem agogika oziroma dikcija 

(20,4 %).  
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Graf 17 

55,6 % razrednih in 88,2 % predmetnih učiteljev se pravilno strinja, da dikcija pomeni način 

izgovarjanja besedila, medtem ko 44,4 % razrednih in 11,8 % predmetnih učiteljev pravi, da je to 

artikulacija. 
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Sozvenenje drugega ali več drugih teles
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Graf 18 

100 % predmetnih in 88,9 % razrednih učiteljev pravilno meni, da resonanca pomeni sozvenje 

drugega ali več drugih teles. 9,3 % razrednih učiteljev pravi, da sozvenje pomeni register ali 

agogika (1,9 %). 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Vsak učitelj, ki poučuje glasbeno vzgojo, bi po mojem mnenju najprej moral poznati temeljna 

znanja o pevskem aparatu. Večina učiteljev je to sicer delno potrdila (graf 6). Vendar če 

pogledamo v nadaljevanje ankete, kako so odgovarjali na vprašanja, mislim, da se s to trditvijo ne 

moremo popolnoma strinjati. Le 32,2 % učiteljev ve (graf 9), kje se nahajajo glasilke, kar je zelo 

malo. Težave imajo tudi z definiranjem, kaj v bistvu sestavlja glasovni aparat, oziroma kateri 

organi sodelujejo pri nastajanju glasu (graf 8). Zanimive rezultate sem dobila tudi iz vprašanja 

(anketa, vprašanje 7), kjer so morali učitelji popravljati trditve o preponi, o tem, kakšen je glas pri 

glasilkah ter od česa je odvisna barva in višina glasu. Drži, da so to že malo bolj specifična 

vprašanja, vendar če se trditve dobro premisli, jih tudi ni tako težko rešiti. Tako je na prvo trditev 

(graf 11) pravilno odgovorilo le 18,6 % razrednih učiteljev, na drugo 30, 1 % (graf 12) in na tretje 

le 8, 5 % razrednih učiteljev (graf 13). Pozitivno pa sem bila presenečena pri naslednjem 

vprašanju, ko so morali učitelji povezati razlage s pojmi (graf 14-18). To so reševali zelo dobro. 

Pričakovano so imeli težave le pri razlikovanju med dikcijo in artikulacijo. Ta dva pojma se tudi 

v realnosti pogosto uporabljata kot sopomenki. 
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1.3.1.4 Učiteljeva skrb za govorni in pevski organ 

Poznam pravilno tehniko govora
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Graf 19 

Pričakovano je bilo, da bo več učiteljev poznalo pravilno tehniko govora. Tako je le 22,0 % 

razrednih učiteljev potrdilo trditev, da pozna tehniko, 67,8 % se jih je s trditvijo delno strinjalo, 

medtem ko jih je 10,2 % zanikalo trditev, da pozna pravilno tehniko govora. 

Rezultati predmetnih učiteljev se razlikujejo od rezultatov razrednih učiteljev. 76,5 % predmetnih 

učiteljev pravi, da poznajo pravilno tehniko govora, medtem ko se jih 23,5 % s to trditvijo delno 

strinja.  
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Graf 20 

Razredni učitelji se strinjajo (16,9 %) oz. delno strinjajo (50,8 %) s trditvijo, da imajo večkrat 

težave z glasovno preutrujenostjo, kar ni nič presenetljivega, saj morajo govoriti celo dopoldne in 
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verjetno ne ravno v normalni jakosti. Pričakovala sem, da bo število tistih, ki se popolnoma 

strinjajo, še večje. S trditvijo pa se ne strinja 38,2 % razrednih učiteljev.  

Pri predmetih učiteljev je rezultat drugačen. Tu je največ učiteljev, ki pravijo, da nimajo večjih 

težav z glasovno preutrujenostjo (58,9 %). 29,4 % se jih s trditvijo delno strinja, le 11,8 % pa jih 

ima večkrat težave z glasovno preutrujenostjo.  

Vedeti pa moramo, da glasovna preutrujenost ni odvisna samo od glasnega govora in slabe 

vokalne tehnike, temveč tudi od drugih dejavnikov: suhega zraka, pomanjkanja tekočine, 

prehlada, bolezni, stresa.  
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Graf 21 

Učitelji zaradi težav z glasom redko obiščejo zdravnika. 88,1 % razrednih učiteljev ga nikoli ne 

obišče, medtem ko ga 11,9 % obišče občasno. Tudi predmetni učitelji (94,1 %) nimajo večjih 

težav z glasom.  
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Graf 22 
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Učitelji večinoma pazijo na svoj glas. 38,9 % razrednih učiteljev vedno pazi na svoj glas. 49,2 % 

se jih s trditvijo delno strinja, 11,9 % pa jih pravi, da na svoj glas ne pazijo. 

Pri predmetnih učiteljih je odstotek tistih, ki pazijo na svoj glas, višji (70,6 %). 11,8 % jih 

občasno pazi na svoj glas, medtem ko jih 17,6 % ne pazi.  
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33

8

18

2
86

0
5

10
15
20
25
30
35

ne drži delno drži drži

učitelj/profesor razrednega pouka
učitelj/profesor glasbene vzgoje

 
Graf 23 

Največ učiteljev, tako razrednih (55,9 %) kot tudi predmetnih (47,1 %), pravi, da se delno 

strinjajo s trditvijo, da morajo v razredu govoriti zelo na glas. V to jih po vsej verjetnosti prisilijo 

okoliščine. Vendar se kljub temu trudijo govoriti v normalni jakosti, zato je tudi število tistih, ki 

se s trditvijo ne strinjajo (razrednih učiteljev: 30,5 % in predmetnih učiteljev: 35,3 %) več kot pa 

tistih, ki se s trditvijo, da v razredu morajo govoriti zelo na glas, strinjajo (razrednih učiteljev: 

13,6 % in predmetnih učiteljev: 11,8 %). 
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Graf 24 

Pri tem vprašanju so bile trditve zelo razdeljene. Ali učitelj pije vodo ali ne, je verjetno odvisno 

predvsem od njegovih že ustaljenih navad. 
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33,9 % razrednih učiteljev med poukom nikoli ne pije vode. Enak odstotek se jih s trditvijo delno 

strinja, 32,2 % pa jih med poukom večkrat pije vodo.  

52,9 % predmetnih učiteljev ne pije vode med poukom, 11,8 % jih pije le občasno, medtem ko jih 

29,4 % večkrat pije vodo med poukom.  

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Učitelji kot govorci bi se morali zavedati, kako pomemben je zdrav glas. V raziskavi sem 

ugotovila, da samo 38,9 % razrednih učiteljev vedno skrbi za svoj glas (graf 22). Le 22,0 % pa jih 

pozna pravilno tehniko govora (graf 19), kar je zelo malo glede na to, da najmanj 4 ure na dan 

uporabljajo svoj glas. Posledica nepoznavanja pa je tudi glasovna preutrujenost, s katero se sooča 

kar 83,1 % razrednih učiteljev (graf 20). Vendar pa težave niso tako hude, da bi zaradi njih 

morali pogosto obiskati zdravnika (graf 21). 

1.3.1.5 Učiteljeva priprava na pevsko dejavnost 
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Graf 26 

Večina učiteljev (84,2 %) pri pouku glasbe uporablja učbenike. Največ jih uporablja učbenike 

Brede Oblak (44,6 %) in Albince Pesek (36,5 %), nekaj pa jih kombinira oba učbenika omenjenih 

avtoric. Ostalih 18,9 % učiteljev pri pouku uporablja učbenike Leona Stefanije in Davida 

Verbuča. Omenili pa so, da uporabljajo tudi Pesmarico slovenskih ljudskih pesmi.  
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Graf 27 

13,6 % razrednih učiteljev vedno obravnava le pesmi iz učbenika, 74,6 % pogosto in 11,9 % le 

včasih. Največ predmetnih učiteljev pa je odgovorilo, da pogosto prepevajo pesmi iz učbenika 

(82,4 %). Nekaj jih je tudi takih (17,6 %), ki vedno prepevajo pesmi le iz učbenika.   
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Pojemo tudi pesmi iz drugih virov, ki se mi zdijo primerne
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Graf 28 

Učitelji izbirajo pesmi tudi iz drugih primernih virov, kar je zelo dobro, saj s tem širijo sebi in 

otrokom pevska obzorja. 

Največ razrednih učiteljev pravi, da izbirajo kar pogosto (51,7 %). 3,4 % jih vedno jemlje gradivo 

iz druge literature, 43,1 % pa le včasih oziroma nikoli (1,7 %). 

70,6 % predmetnih učiteljev pogosto oziroma vedno (23,5 %) prepeva pesmi iz drugih otrokom  

primernih virov.  
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razredni učitelj predmetni učitelj Tabela 3 

ne drži drži ne drži drži 

Ustrezno, smiselno besedilo. 13 % 87 % 12 % 88 % 

Primeren glasovni obseg pesmi. 21 % 79 % 6 % 94 % 

Potrebna bi bila transpozicija. 82 % 18 % 94 % 6 % 

Ima zahteven ritem. 41 % 59 % 53 % 47 % 

Ima zahtevno melodijo. 63 % 37 % 50 % 50 % 

Izvedli bi vse kitice. 8 % 94 % 0 % 100 % 

Interpretacija se od kitice do kitice ne bi 

spreminjala. 

51 % 49 % 71 % 29 % 

1.  2. 1. 2.  Predvideno triletje, v katerem bi pesem 

obravnavali. 34 % 66 % 44 % 54 % 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da so si mnenja razrednih in predmetnih učiteljev o priloženi 

pesmi kar podobna. Oboji se v večini strinjajo, da je besedilo pesmi smiselno in ustrezno. Kar 94 

% predmetnih učiteljev meni, da je obseg pesmi primeren, medtem ko se s to trditvijo strinja 79 

% razrednih učiteljev. Večina učiteljev se tudi ne strinja, da bi bila potrebna transpozicija. 18 % 

razrednih učiteljev pa kljub ustrezni legi predlaga transpozicijo. Pri trditvi, da ima pesem 

zahteven ritem, pa so odgovori zelo neodločeni, 59 % razrednih se s trditvijo strinja, medtem ko 

se 53 % predmetnih učiteljev s trditvijo ne strinja.  

Pri naslednji trditvi, da je melodija zahtevna, se z njo ne strinja 63 % razrednih učiteljev, medtem 

ko je pri predmetnih učiteljih izid odgovorov neodločen, saj je tako tistih, ki se strinjajo, kot 

tistih, ki se ne strinjajo, 50 %. 

Učitelji se strinjajo, da bi prepeli obe kitici. 71 % predmetnih vzgoje pravi, da bi se interpretacija 

od kitice do kitice spreminjala, medtem ko se s to trditvijo strinja 51 % razrednih učiteljev. Na 

vprašanje, v katerem triletju bi obravnavali pesem Beli moj konjiček, je 66 % razrednih 

odgovorilo, da v 2. triletju, medtem ko se je za to triletje odločilo 54 % predmetnih učiteljev.  

Menim, da je pesem primerna za 2. triletje, predvsem zaradi kromatičnega postopa in večjih 

intervalnih skokov. Ritem ni težak, pozorni pa moramo biti na upoštevanje pavz in na natančno 

izvajanje punktiranega ritma. Pesem je znotraj kitice sestavljena iz dveh delov. Prvi del pesmi, ki 

se na koncu še enkrat ponovi, je veselejši in poskočnejši, osrednji del pa je bolj pripoveden, zato 
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ga tudi zapojemo bolj vezano. Druga kitica bi bila interpretacijsko podobna prvi. Pri pesmi 

moramo paziti tudi na dobro dikcijo. 

 

 
razredni učitelj predmetni učitelj Tabela 4 

 ne drži drži ne drži drži 

Ustrezno, smiselno besedilo. 32 % 68 % 25 % 75 % 

Primeren glasovni obseg pesmi. 29 % 71 % 18 % 82 % 

Potrebna bi bila transpozicija. 67 % 33 % 75 % 25 % 

Ima zahteven ritem. 68 % 32 % 71 % 29 % 

Ima zahtevno melodijo. 52 % 48 % 44 % 56 % 

Izvedli bi vse kitice. 25 % 75 % 24 % 76 % 

Interpretacija se od kitice do kitice ne bi 

spreminjala. 

62 % 38 % 88 % 12 % 

1.  2. 1. 2. Predvideno triletje, v katerem bi pesem 

obravnavali. 8 % 92 % 0 % 100 % 

 
Tudi pri analizi te pesmi je prišlo med učitelji do zelo podobnih ugotovitev. Oboji v večini 

pravijo, da je besedilo ustrezno in smiselno. Pri analizi ankete je učiteljica pripisala, da pesmi 

sploh ne bi obravnavali, ker je v njej omenjen Stvarnik. 

Le 71 % razrednih učiteljev in 82 % predmetnih meni, da je tonski obseg v pesmi primeren. S 

trditvijo, da bi bila potrebna transpozicija, se ne strinja 67 % razrednih in 75 % predmetnih 

učiteljev. 
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Večina učiteljev se tudi ne strinja, da ima pesem zahteven ritem. Vendar je še vedno 32 % 

razrednih in 29 % predmetnih učiteljev, ki pravijo, da je ritem pri pesmi zahteven kljub 

nikakršnim ritmičnim posebnostim. 

Rezultati pri naslednji trditvi, da ima pesem zahtevno melodijo, pa so zelo deljeni/neodločeni. 52 

% razrednih učiteljev meni, da melodija ni zahtevna, medtem ko 56 % predmetnih učiteljev pravi, 

da je melodija zahtevna. 

Učitelji bi tudi izvedli vse kitice in pri tem pazili, predvsem predmetni (88 %), da bi se 

interpretacija od kitice do kitice spreminjala. 

Učitelji, 92 % razrednih in vsi predmetni, bi pesem obravnavali v 2. triletju. 

Menim, da je glasovni obseg pesmi od d1 do c2 primeren in da ne bi bilo potrebne transpozicije. 

Pesem ima zahtevno melodijo predvsem zaradi pogostih večjih intervalnih skokov. Kljub 

spremembi metruma na koncu pesmi ritmičnih posebnosti ni. Posebnost je le predtakt, ki pa je 

ključen zaradi razporeditve poudarkov v pesmi. Z različno dinamiko in agogiko lahko naredimo 

pesem interpretacijsko zelo bogato. Pesem se mi zdi primerna za delo v 2. triletju.  

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Večina razrednih učiteljev (83,1 %) pri pouku uporablja učbenik (graf 25). Tudi pri izbiri pesmi 

jim je učbenik najbolj v pomoč (graf 27). Nekaj učiteljev pa izbira pesmi še iz drugih primernih 

virov (graf 28), kar je zelo dobrodošlo. V slovenskem prostoru je zelo veliko otroških pesmaric in 

dobre pevske literature, zato je zares zaželjeno, da prepevamo kdaj še kakšne druge primerne 

pesmi.  

Z analizo dveh pesmic sem se želela pozanimati, kako se učitelji pripravijo na poučevanje pesmi. 

Rezultati so bili zelo podobni rezultatom predmetnih učiteljev (tabela 2 in tabela 3). Mislim, da 

če bi učitelji vedno, preden bi izbrali določeno pesem za obravnavo pri pouku, predhodno 

analizirali pesmi na takšen način, kot so ju pri anketi, ne bi imeli ne oni, ne učenci večjih težav 

pri izvedbi. Na takšen način bi se tudi bolje, bolj sistematično in poglobljeno seznanili s pesmijo.  
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1.3.1.6 Priprava okolja na uro glasbene vzgoje 

Pred uro glasbene vzgoje vedno prezračim razred
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Graf 29 
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Pozoren/na sem, da v razredu ni prevroče
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Graf 32 
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Graf 33 

 
Tabela 5 nikoli  včasih pogosto  vedno 

Pred uro glasbene vzgoje vedno prezračim razred. 0 % 14,4 % 53,9 % 31,7 % 

Poskrbim, da je v razredu dovolj svetlo. 0 % 4,0 % 21,4 % 74,6 % 

Pozoren/na sem, da imajo učenci pri petju dovolj 

prostora. 

1,3 % 13,1 % 34,2 % 51,4 % 

Pozoren/na sem, da v razredu ni prevroče. 0 % 6,7 % 31,5 % 61,8 % 

Pozoren/na sem, da zrak v učilnici ni presuh. 12,0 % 20,0 % 34,7 % 33,3 % 

 
INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Preden razredni učitelji začnejo z uro glasbene vzgoje, so pozorni predvsem na to, da je v razredu 

dovolj svetlo (71,2 %) in da je ustrezna temperatura (55,9 %). Pogosto tudi prezračijo razred, 

vlažnost zraka pa se jim ne zdi tako pomembna. Le 50,8 % učiteljev se strinja, da je za 

kakovostno pevsko dejavnost pomembno, da imajo učenci dovolj prostora.  
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1.3.1.7 Učitelj kot pevec 

Dobro se počutim, ko pojem samostojno
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Graf 34 

Opazimo razliko med odgovori razrednih in predmetnih učiteljev. 

Največ razrednih učiteljev je odgovorilo, da se pogosto (42,4 %) dobro počutijo pri samostojnem 

petju, nekaj jih je takih, ki se dobro počutijo le včasih (22,0 %) ali celo nikoli (3,4%), vendar je 

teh manj kot tistih, ki se pri samostojnem petju vedno počutijo dobro (32,2 %). 

Predmetni učitelji se večinoma vedno (82,4 %) oz. pogosto (17,6 %) počutijo dobro, ko pojejo 

samostojno.  
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Graf 35 

Največ razrednih učiteljev je takih, ki se pri petju počutijo pogosto (30,5 %) ali vedno (52,5 %) 

sproščeno, vendar jih je skoraj šestina, ki se pri petju le včasih počutijo sproščene (16,9 %). 

Vsi predmetni učitelji se pri petju vedno (88,2 %) ali pogosto (11,8 %) počutijo sproščene.  
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Ko pojem, pazim na pravilno držo telesa
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Graf 36 

Predmetni učitelji pri petju skoraj vedno (86,7 %) oziroma pogosto (13,3 %) pazijo na pravilno 

držo, medtem ko je razrednih učiteljev največ takih, ki le pogosto (44,1 %). 32,2 % razrednih 

učiteljev je na pravilno telesno držo ves čas pozornih, 23,7 % pa jih je samo včasih. 

 

Pred petjem dam vedno ustrezno intonacijo
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Graf 37 

Zaskrbljujoče je, da obstajajo učitelji, ki nikoli pred pesmijo ne dajo intonacije (5,1 %). To 

verjetno pomeni, da vedno začenjajo v nepravi oz. takoimenovani kvarni legi.  

22,0 % razrednih učiteljev da le včasih intonacijo, ostali pa pogosto (30,5 %) ali vedno (42,4 %). 

Predmetni učitelji so pri dajanju intonacije bolj dosledni, saj jih je le 11,8 % takih, ki pogosto 

dajo intonacijo (11,8 %), ostalih 88,2 % pa jo dajo vedno. 
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Novo pesem predstavim učencem vedno z lastnim petjem
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Graf 38 

 

Pri učenju nove pesmi uporabljam le instrument/zvočni 
posnetek, ne pojem
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Graf 39 

Učitelji po navadi samostojno predstavijo novo pesem učencem, kar je tudi najbolj zaželjeno. 

Nekaj razrednih učiteljev nikoli (7,0 %) ali samo včasih (14,0 %) zapoje samostojno pesem. 

Slednji uporabljajo verjetno instrument ali zvočni posnetek, saj je število učiteljev, ki so pri 

drugem grafu odgovorili s pogosto ali vedno, enako tistim, ki so pri prvem odgovorili, da nikoli 

ali včasih predstavijo samostojno pesem. 

Ostali razredni učitelji vedno (37,3 %) ali pogosto (38,9 %) predstavijo pesem z lastnim petjem, 

zato tudi skoraj nikoli ne uporabljajo zvočnega posnetka. 

Predmetni učitelji pa novo pesem predstavijo učencem vedno (62,5 %) ali pogosto (37,5 %) s 

petjem. 
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Pesem izvedem s pomočjo instrumentalne spremljave

0

14
8

31

6 10
34

0

10

20

30

40

nikoli včasih pogosto vedno

učitelj/profesor razrednega pouka
učitelj/profesor glasbene vzgoje

 
Graf 40 

Ponovno je opazna razlika med razrednimi in predmetnimi učitelji. Razlika pa je tudi v tem, kaj 

učiteljem pomeni spremljava. Ali je spremljava namenjena obogatitvi pesmi ali pa je le zaradi 

čiste intonacije. Vendar tega iz odgovorov ne izvemo.  

58,8 % predmetnih učiteljev pogosto izvede pesem s pomočjo instrumentalne spremljave, 23,5 % 

le včasih in 17,6 % vedno. 

Največ razrednih učiteljev pa se te dejavnosti poslužuje le včasih (52,5 %). Vendar jih je tudi kar 

nekaj, ki pogosto (23,7 %) ali vedno (13,6 %) pri izvedbi uporabljajo instrument.  

 

Ko pojem, sem pozoren/na, da besedilo v pesmi jasno 
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Graf 41 

Učitelji so pri izvedbi pesmi praviloma pozorni na dobro dikcijo.   

69,5 % razrednih učiteljev besedilo vedno jasno izgovarja, 23,7 % pogosto in 1,7 % jih je le 

včasih pozornih na dobro dikcijo. 

76,5 % predmetnih učiteljev je vedno oziroma pogosto (23,5 %) pozornih, da besedilo v pesmi 

jasno izgovarjajo.  
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Pri interpretaciji pesmi izhajam iz besedila
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Graf 42 

Razredni učitelji pri interpretaciji pesmi pogosto (39,7 %) oz. vedno (46,6 %) izhajajo iz 

besedila, kar je tudi zelo pomembno, saj morajo učenci besedilo razumeti in ga tudi občutiti. 

Nekaj (13,8 %) pa jih le včasih izhaja iz besedila.  

76,5 % predmetnih učiteljev pri interpretaciji vedno izhaja iz besedila, 17,6 % jih pogosto in 5,9 

% le včasih.  

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Od učitelja glasbe se pričakuje, da je tudi sam dober pevec, saj lahko le na ta način učencem 

najbolje približa pesem. Odgovori na anketna vprašanja nam prikazujejo, kakšno mnenje imajo 

učitelji o sebi kot o pevcu. Pravijo, da se pri petju počutijo sproščene (graf 35). Pazijo tudi na 

pravilno telesno držo (graf 36), vendar pri tem ne vemo, kaj si predstavljajo pod tem pojmom 

glede na to, da je le 67,9 % učiteljev prepoznalo pravilno pevsko držo na sliki (graf 10). Nekateri 

učitelji tudi nikoli ne dajo pred petjem intonacije (graf 37), kar je zelo zaskrbljujoče. Otroške 

pesmi so po navadi napisane v primerni legi za otroke in zato s tem, ko ne damo intonacije, 

postane za otroke pesem neustrezna, saj je obseg pesmi zanje v neprimerni, kvarni legi. 

78,9 % učiteljic samostojno predstavi s petjem novo pesem (graf 38), ostale pa uporabljajo 

instrument oz. zvočni posnetek (graf 39). Pri interpretaciji pogosto izhajajo iz besedila (graf 42). 
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1.3.1.8 Učitelj v odnosu do učencev 

Pri vsaki glasbeni uri prepevamo
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Graf 43 

Razveseljivo je dejstvo, da v več kot pol razredih anketiranih učiteljev (51,3 %) vsako uro 

prepevajo, ostali pa tudi to dejavnost le redko preskočijo. 

49,2 % razrednih učiteljev pravi, da vedno prepevajo, 47,5 % pa, da pogosto. Le 3,4 % jih je 

priznalo, da prepevajo včasih. 

V razredih pri predmetnih učiteljih pa prepevajo redno vsako (58,8 %) ali skoraj vsako (41,2 %) 

uro. 

 

V petje uvajam učence postopoma (vaje za sproščanje, 
pravilno držo telesa, dihalne vaje, vaje za aktivnost prepone 

in vaje za produkcijo tona)
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Graf 44 

Predvsem predmetni učitelji so pozorni, da učence v petje uvajajo postopoma, kar je zelo 

pomembno za nadaljnjo pevsko dejavnost. Med njimi je 58,8 % takih, ki to počnejo vedno, 35,3 

% jih je, ki so pozorni pogosto in le en je tak (1,7 %), ki na postopno uvajanje v petje ni toliko 

pozoren. 
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Največ razrednih učiteljev je takšnih, ki pogosto pazijo na postopnost (45,8 %). Sledijo tisti, ki 

včasih uvajajo v petje postopoma  (37,3 %), nekaj jih je tudi, ki vedno (15,3 %). En (1,7 %) pa 

nikoli ne pazi na postopno uvajanje. 

 

Izberem smiselne in melodične vaje z ozirom na 
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Graf 45 

Rezultati tega vprašanja so zelo podobni prejšnjemu. Sklepam, da so tisti učitelji, ki so pozorni na 

postopnost pri uvajanju v petje, pozorni tudi na to, da izberejo smiselne melodične vaje glede na 

zmogljivost pevcev. 

47,5 % razrednih učiteljev izbira pogosto smiselne melodične vaje z ozirom na zmogljivost 

pevcev, le 20,3 % jih je na to vedno pozornih. 32,2 % pa jih je pri izbiri melodičnih vaj le včasih 

pozornih na zmogljivost pevcev. 

Predmetni učitelji pa pogosto (52,9 %) oziroma vedno (47,1 %) izbirajo smiselne in melodične 

vaje z ozirom na zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnim. 
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Najbolj zaželen odgovor je, da bi učitelji učence upevali več kot 5 minut. Vendar se je za ta 

odgovor odločilo le malo učiteljev (10,8 %). 

82,5 % razrednih učiteljev pravi, da je za upevanje dovolj od 1 do 5 minut, 8,8 % jih je priznalo, 

da upevajo manj kot 1 minuto, le 3,9 % jih upeva več kot 5 minut. 3,5 % pa jih je priznalo, da 

sploh ne upevajo. 

Pri predmetnih učiteljih je rezultat nekoliko drugačen. Največ učiteljev upeva od 1 do 5 minut 

(70,6 %), le 29,4 % pa jih upeva več kot 5 minut.  
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Graf 47 

Največ učiteljev se strinja, da učenci med petjem le včasih stojijo (53,9 %).  

Razredni učitelji pravijo, da med petjem učenci včasih (49,2 %) oziroma pogosto (38,9 %) 

stojijo. 6,8 % jih je potrdilo, da učenci vedno stojijo, 5,1 % pa jih pravi, da učenci nikoli pri petju 

ne stojijo. 

Pri predmetnih učiteljih je rezultat podoben. 70,6 % učiteljev se strinja, da učenci le včasih 

stojijo, 11,8 % jih pravi, da pogosto, 5,9 %, da nikoli in 11,8 % jih je dejalo, da učenci vedno 

stojijo med petjem.  
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Največ učiteljev se strinja, da učenci med petjem pogosto sedijo (63,2 %). 

59,3 % razrednih učiteljev pravi, da učenci med petjem pogosto sedijo, 28,8 %, da sedijo le 

včasih. 6,8 % jih trdi, da učenci nikoli ne sedijo, 5,1 % razrednih učiteljev pa, da učenci med 

petjem vedno sedijo. 

76,5 % predmetnih učiteljev pravi, da učenci pogosto sedijo med petjem, 17,6 % jih trdi, da le 

včasih in 5,9 % se jih strinja, da učenci vedno sedijo med petjem.  
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Graf 49 

49,1 % razrednih učiteljev pravi, da učenci včasih raje pojejo v nižjih legah, medtem ko jih 35,1 

% trdi, da pogosto. 8,8 % se jih s trditvijo ne strinja, 7,0 % pa jih pravi, da učenci vedno raje 

pojejo v nižjih legah. 

68,8 % predmetnih učiteljev meni, da učenci pogosto raje pojejo v nižjih legah, 18,8 % pa, da 

včasih. Po 6,3 % učiteljev pa pravi, da učenci vedno oz. nikoli ne pojejo raje v nižjih legah.  
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45,6 % razrednih učiteljev pravi, da včasih pojejo pesmi vezano, 40,5 % pa pogosto. Nekaj je tudi 

takšnih, ki pojejo legato vedno (3,5 %) ali pa nikoli (10,5 %).  

Mnenja predmetnih učiteljev so še bolj deljena. Največ jih sicer zagovarja, da pogosto pojejo 

vezano (41,2 %), sledijo tisti, ki pravijo, da le včasih (29,4 %). Enako pa je število učiteljev, 

katerih učenci nikoli ali vedno pojejo pesmi legato (11,8 %).  

 

Pri izbiri pesmi pazim, da je le-ta v primernem tonskem 
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Graf 51 

Preden učitelji izberejo primerno pesem za obravnavo pri glasbeni vzgoji, naj bi med drugim 

preverili tudi tonski obseg pesmi. To vedno naredi 45,6 % razrednih in 88,2 % predmetnih 

učiteljev, pogosto pa 50,9 % razrednih in 11,8 % predmetnih učiteljev. 3,5 % razrednih učiteljev 

pa pri izbiri pesmi le včasih preveri primernost tonskega obsega. 
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Graf 52 

69,5 % razrednih učiteljev pravi, da z učenci le včasih pojejo popevke, v 8,5 % razredih jih pojejo 

pogosto. 22,0 % razrednih učiteljev pa prepevanja popevk ne zagovarja. 
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93,8 % predmetnih učiteljev trdi, da le včasih prepevajo popevke, 6,2 % pa, da pogosto.  
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Graf 53 

46,6 % razrednih učiteljev pravi, da učence vedno opozarja, naj ne kričijo, 39,7 % jih pogosto 

opozarja. 12,1 % jih je le včasih oziroma nikoli (1,7 %) pozornih na kričanje učencev. 

Predmetni učitelji so vedno (87,5 %) oziroma pogosto (6,3 %) pozorni na glasno kričanje 

učencev. 6,2 % jih pa učence le včasih opozarja, naj ne kričijo. 
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Graf 54 

Vidimo, da so mnenja učiteljev pri tej trditvi zelo deljena in so opazne razlike med rezultati 

razrednih ter predmetnih učiteljev. Meja med glasnim in kričavim petjem je zelo majhna. S tem, 

ko spodbujamo glasno petje, povzročamo večjo obremenitev glasilk, in to lahko sčasoma privede 

do resnejših težav (vozlički, hripavost).  

Največ razrednih učiteljev pravi, da pogosto (42,4 %) spodbujajo učence, naj pojejo bolj glasno. 

33,9 % jih spodbuja učence včasih, 15,3 % pa vedno. Le 8,5 % jih pa nikoli ne spodbuja učencev 

h glasnemu petju. 
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Predmetni učitelji pa spodbujajo včasih (35,3 %) oziroma nikoli (35,3 %). Le 11,8 % učiteljev jih 

vedno oziroma pogosto (17,6 %) spodbuja učence, naj pojejo glasno. 

Nekaj pa je tudi takšnih učiteljev, ki učence vedno spodbujajo h glasnejšemu petju (14,5 %).  

 

Pri učencih pogosto opažam hripavost

2 0

39

18

1 4 2
10

0
10
20
30
40
50

nikoli včasih pogosto vedno

učitelj/profesor razrednega pouka
učitelj/profesor glasbene vzgoje

 
Graf 55 

Razredni učitelji le včasih (66,1 %) oziroma nikoli (30,5 %) ne opazijo pri učencih hripavosti. 3,4 

% pa jih hripavost opazi pogosto. 

62,5 % predmetnih učiteljev včasih opazi pri učencih hripavost. 25,0 % pa jih opazi hripavost 

pogosto oziroma vedno (12,5 %). 

 

Otrokom, ki kašljajo, svetujem, naj ne pojejo
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Graf 56 

Največ razrednih učiteljev je pri trditvi, da tistim otrokom, ki kašljajo, svetujejo, naj ne pojejo, 

odgovorilo, da to naredijo včasih (49,1 %), sledijo tisti, ki to svetujejo pogosto (21,1 %) in vedno 

(19,3 %), nekaj razrednih učiteljev pa kašljanje učencev med petjem ne moti (10,5 %). 

Predmetni učitelji pravijo, da pogosto (41,2 %), včasih (29,4 %), tudi vedno (23,5 %) svetujejo 

učencem, naj ne pojejo, ko kašljajo. 
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Učence opozarjam na pravilno držo
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Graf 57 

52,6 % razrednih učiteljev pogosto opozarja učence na pravilno držo, 25,4 % jih je vedno 

pozornih na pravilno držo pri učencih, ostali pa le včasih (21,1 %). 

70,6 % predmetnih učiteljev vedno opozarja učence na pravilno držo, medtem ko ostalih 29,4 % 

počne to pogosto.  

 

Pozoren/na sem na pravilno dihanje učencev pri petju
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Graf 58 

Največ razrednih učiteljev pravi, da so le včasih pozorni na pravilno dihanje učencev pri petju 

(44,1 %), veliko jih je pozornih pogosto (35,6 %), nekateri so vedno (15,3 %), najdejo pa se tudi 

tisti, ki nikoli niso pozorni na to (5,1 %), da učenci pravilno dihajo pri petju. 

Predmetnih učiteljev, ki so vedno pozorni na pravilno dihanje pri učencih, je 47,1 %, nekaj manj 

pa je tistih (41,2 %), ki so pogosto oziroma včasih (11,8 %) pozorni na pravilno dihanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Anja Prevc, diplomsko delo 
 

90 

Pozoren/na sem, da so učenci pri petju sproščeni
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Graf 59 

Kar 59,6 % razrednih učiteljev pravi, da so pogosto pozorni na to, da so učenci pri petju 

sproščeni, 24,6 % jih je vedno pozornih na sproščenost učencev pri petju, 15,8  % pa le včasih. 

64,7 % predmetnih učiteljev je vedno pozornih, da so učenci pri petju sproščeni, 29,4 % je 

pogosto pozornih, 5,9 % pa le včasih. 

 

Opazim vokalno-tehnične nepravilnosti pri petju otrok
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Graf 60 

Opazna je razlika med odgovori razrednih in predmetnih učiteljev. Največ slednjih pravi (52,9 

%), da pogosto opazijo vokalno-tehnične nepravilnosti pri petju otrok, sledijo tisti, ki vedno 

opazijo nepravilnosti (35,3 %), 11,8 % učiteljev glasbene vzgoje pa le včasih opazi nepravilnosti 

pri petju otrok. 

Le 12,3 % razrednih učiteljev meni, da vedno opazi vokalno-tehnične nepravilnosti, 59,6 % jih to 

opazi včasih, 40,4 % pogosto in 12,3 % vedno.  
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Pri izvajanju učence individualno popravljam
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Graf 61 

Opazna je razlika med rezultati razrednih in predmetnih učiteljev. Največ učiteljev pravi, da 

včasih (50 %) oziroma pogosto (34, 2 %) individualno popravljajo učence pri izvajanju.  

Več je predmetnih (58,9 %),  kot razrednih učiteljev (28,1 %) učiteljev, ki popravljajo učence 

pogosto. Le 3,4 % razrednih učiteljev nudi učencem vedno individualne napotke, 57,6 % 

učiteljev pri izvajanju učence včasih popravlja oziroma nikoli (11,9 %).  

Le 5,9 % predmetnih učiteljev pri izvajanju učence vedno individualno popravlja, 23,5 % jih 

popravlja včasih in 11,8 % jih nikoli ne popravlja učencev pri izvajanju. 
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Graf 62 

Zopet je opazna razlika med učitelji razrednega pouka in učitelji glasbene vzgoje, saj je le-teh, ki 

vedno spodbujajo učence k estetskemu oblikovanju fraz 62,5 %, pogosto 31,3 % in včasih 6,2 % . 

Medtem ko je razrednih učiteljev, ki vedno spodbujajo učence k estetskemu oblikovanju fraz le 

12,3 %. Razredni učitelji največ spodbujajo učence pogosto (63,2 %), sledijo tisti, ki le včasih 

(22,8 %), nekateri pa na oblikovanje fraz pri učencih sploh niso pozorni (5,3 %).  
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INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Učitelji so potrdili, da skoraj vsako uro prepevajo (graf 43). Za pripravo na petje pa je zelo 

pomembno sistematično in postopno upevanje, ki naj bi trajalo vsaj 5 minut pred začetkom 

prepevanja. Le malo učiteljev se s tem strinja (graf 46). Nekateri pa so celo priznali, da se nikoli 

ne upevajo. Pri izbiri pesmi bi učitelji morali biti pozorni, kakšen je obseg pesmi. V anketi so 

priznali, da jih le 45,6 % vedno preveri, če je pesem v primernem tonskem obsegu za učencem 

kar je veliko premalo (graf 51). Tukaj bi moral biti rezultat 100 %. Pri petju je zelo pomembna 

tudi dobra pevska drža. Učitelji učence pogosto opozarjajo nanjo (graf 57). Učenci pri petju po 

navadi sedijo (graf 48), vendar je vprašanje, ali je to pravilno pevsko sedenje. Z anketo tega 

nisem mogla preveriti. Učenci že tako med poukom veliko sedijo, zato mislim, da bi bilo dobro, 

da bi med petjem večkrat stali. 

Zelo redko učitelji učence individualno popravljajo (graf 61). Ta rezultat lahko razumemo na dva 

načina; ali učitelji nočejo izpostavljati posameznih učencev, ali pa pri njih ne opazijo 

nepravilnosti.  

 

1.3.1.9 Mnenje anketirancev o znanju, ki so ga pridobili v času študija 

M 
(aritmetična sredina) 

Mo 
(najpogostejša vrednost) 

Tabela 6 

razredni 

učitelji 

predmetni 

učitelji 

razredni 

učitelji 

predmetni 

učitelji 

S petjem sem se prvič poglobljeno srečal/a v času 

študija. 

2,0 1,6 1 1 

Moj glas se je v času študija zelo razvil. 2,2 3,5 1 3 

V času študija sem pridobil/a dovolj znanja o 

poučevanju petja in vokalne tehnike. 

2,4 3,8 3 5 

Seznanil/a sem se z delovanjem glasovnega aparata. 2,6 4,0 2 5 

Naučil/a sem se veliko novih pesmi. 3,1 3,8 3 4 

Naučil/a sem se, kako se strokovno pripraviti na učenje 

pesmi. 

3,5 4,4 3 5 

Naučil/a sem se, kako je potrebno negovati otroški 

glas. 

2,5 4,0 3 4 
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Spoznal/a sem razvojne značilnosti otroškega glasu. 3,7 4,2 3 5 

Naučil/a sem se poslušati glasovne nepravilnosti in 

kako jih odpraviti. 

2,1 3,4 1 4 

Tudi sam/a sem bil/a motiviran/a, da bi izvedel/a čim 

več o poučevanju petja. 

3,4 4,5 3 5 

 

Zopet so opazne razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji, kar je bilo v bistvu pričakovano, 

saj je logično, da so predmetni učitelji pridobili več znanja o petju, glasovnem aparatu in o 

poučevanju glasbe na fakulteti oz. akademiji, katerih študijski programi so usmerjeni predvsem v 

glasbeno področje, kot pa razredni učitelji, katerim glasba predstavlja le enega izmed številnih 

predmetnih področij, ki jih poučujejo. 

Učitelji se v večini se ne strinjajo s trditvijo, da so se s petjem prvič srečali, ko so prišli na 

fakulteto. 

Iz tabele lahko opazimo, da pri razrednih učiteljih ni nikoli povprečje rezultatov čez 3,8; prav 

tako pa tudi najpogostejši odgovori ne segajo čez 3. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji nimajo 

najboljšega mnenja o svojem znanju. 

Razredni učitelji se v večini ne strinjajo s trditvama, da se je njihov glas med študijem zelo razvil 

in da so se naučili poslušati glasovne nepravilnosti in kako jih odpraviti, medtem ko se predmetni 

učitelji s tema trditvama delno strinjajo. Razredni učitelji tudi menijo, da so se slabo seznanili z 

delovanjem glasovnega aparata, predmetni učitelji pa se s to trditvijo večinoma strinjajo. 

Razredni učitelji v času študija tudi niso pridobili dovolj znanja o poučevanju petja in vokalne 

tehnike ter kako je potrebno negovati otroški glas, medtem ko predmetni učitelji pravijo, da so se 

o obojem kar dobro seznanili.  

Razredni učitelji se delno strinjajo s trditvama, da so se naučili veliko novih pesmi ter kako se je 

potrebno strokovno pripraviti na poučevanje le-teh. Priznali pa so, da so bili tudi sami le delno 

motivirani, da bi izvedeli čim več o poučevanju petja. 

Izmed vseh trditev se razredni učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, pa še to le delno, da so v času 

študija spoznali razvojne značilnosti otroškega glasu. 

Predmetni učitelji se delno strinjajo s trditvijo, da so se v času študija naučili veliko novih pesmi, 

se pa strinjajo, da so spoznali razvojne značilnosti otroškega glasu. Najvišje povprečje odgovorov 

pri predmetnih učiteljih je bilo pri trditvah. Tudi sam/a sem bil/a motiviran/a, da bi izvedel/a čim 

več o poučevanju petja in Naučil/a sem se, kako se strokovno pripraviti na učenje pesmi. 
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1.3.1.10 Želje anketirancev po nadaljnjem izobraževanju 

Ali se želite še izpolnjevati na področju vokalne tehnike?
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Graf 63 

Na vprašanje, če se še želijo izpopolnjevati na področju vokalne tehnike, je 69,5 % razrednih 

učiteljev odgovorilo pritrdilno, 20,3 % jih je bilo neodločenih, 11,8 % pa jih je reklo, da se ne 

želijo več.  

76,5 % predmetnih učiteljev je odgovorilo, da si še želijo nadaljnjega izobraževanja na področju 

vokalne tehnike, 11,8 % pa jih je odgovorilo neodločeno oziroma nikalno. 

Pod drugo so učitelji pripisali, da se že zdaj izobražujejo v vokalni tehniki bodisi v glasbeni šoli 

bodisi pri aktivnem petju v pevskem zboru. 
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Kaj bi sami naredili, da bi poglobili Vaše znanje o petju in o vokalni 
tehniki?
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 Graf 64 
Tako razredni kot predmetni učitelji pravijo, da bi se še izobraževali o petju in o vokalni tehniki. 

63,2 % jih pravi, da bi obiskovali seminarje; 47,4 % bi jih obiskovalo tečaj vokalne tehnike; 34,2 

% bi prebiralo literaturo oziroma strokovne članke o tej tematiki; 26,3 % pa bi se s kolegi 

oziroma kolegicami posvetovalo o petju in o vokalni tehniki. 

Le 11,8 % pa bi jih obiskovalo koncerte, kar je zelo malo. Pod drugo so učitelji predlagali tudi 

individualni tečaj ter aktivno petje v pevskem zboru, saj menijo, da tam pridobiš veliko znanja o 

vokalni tehniki in petju.  
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1.3.2 ANALIZA OPAZOVALNE SHEME 

V nadaljevanju predstavljam analizo opazovalne sheme, ki sem jo sestavila na podlagi anketnih 

vprašanj in prikazuje rezultate 7 razrednih učiteljev (12 % vseh anketiranih razrednih učiteljev) 

med poučevanjem glasbene vzgoje. Osredotočila sem se predvsem na opazovanje učitelja kot 

pevca in na učitelja kot pedagoga.  

1.3.2.1 Predpriprava na pevsko dejavnost 

TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, 

za katere velja navedena trditev  

Učitelj prezrači razred. 57,1 % 

Razred je neprezračen. 42,9 % 

Učitelj poskrbi za ustrezno svetlobo. 100 % 

V učilnici je pretemno/presvetlo. 0 % 

Učitelj poskrbi, da je razredna postavitev prilagojena za pevsko 

dejavnost. 
57,1 % 

Učenci imajo premalo prostora. 42,9 % 

Učitelj poskrbi za ustrezno temperaturo v razredu. 85,7 % 

V razredu je pretoplo/premrzlo. 14,3 % 

Učitelj poskrbi za ustrezno vlažnost zraka. 42,9 % 

Zrak v razredu je presuh/prevlažen. 57,1 % 

Tabela 7 
Vsi opazovani učitelji so poskrbeli za ustrezno svetlobo. 85,7 % jih je tudi poskrbelo za ustrezno 

temperaturo v razredu. 57,1 % jih je pred začetkom ure glasbene vzgoje prezračilo razred in prav 

tolikšen odstotek jih je poskrbelo, da je bila razredna postavitev prilagojena pevski dejavnosti. 

42,9 % pa jih je bilo pozornih na ustrezno vlažnost zraka v razredu. 
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1.3.2.2 Učitelj kot pevec in govorec 

TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, za 

katere velja navedena trditev 

Učitelj govori primerno glasno. 71,4 % 

Učitelj govori tiho ali preglasno. 28,6 % 

Učitelj pri govoru deluje sproščeno. 100 % 

Učitelj je pri govoru nesproščen. 0 % 

Učitelj pri petju deluje sproščeno. 57,1 % 

Učitelj je pri petju nesproščen. 42,9 % 

Pri petju ima učitelj ustrezno držo telesa. 42,9  % 

Učiteljeva drža telesa je neustrezna. 57,1 % 

Tabela 8 
71,4 % učiteljev je govorilo primerno glasno, vsi pa so bili pri govoru sproščeni. To pa ni veljalo 

za petje, saj jih je bilo sproščeno le 57,1 %. Le 42,9 % pa jih je imelo pri petju ustrezno telesno 

držo. 
 

TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, za 

katere velja navedena trditev  

Učence uvaja v petje postopoma. 85,7 % 

Učence ne uvaja v petje postopoma. 14,3 % 

Izvaja:  • vaje za sproščanje, 28,6 % 

 • vaje za pravilno držo telesa, 14,3 % 

 • dihalne vaje, 42,9 % 

 • vaje za aktivnost prepone, 71,4 % 

 • vaje za produkcijo tona. 85,7 % 

Učitelj izbere smiselne ritmične in melodične vaje z ozirom na 

zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnim. 
42,9 % 

Ritmične in melodične vaje so neustrezne. 57,1 % 

Izvaja vaje za različno artikulacijo. 14,3 % 

Ne izvaja vaj za artikulacijo. 85,7 % 

Izvaja vaje za različno dinamiko in fraziranje. 0 % 

Vaj za dinamiko ne izvaja. 100 % 
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Čas upevanja 5,6 min 

Tabela 9 
85,7 % učiteljev uvaja učence v petje postopoma. Največ pozornosti namenijo vajam za 

produkcijo tona in vajam za aktivnost prepone, nato sledijo dihalne vaje (42,9 % učiteljev), vaje 

za sproščanje (28,6 %) in na koncu vaje za pravilno držo telesa, ki jih uporablja le 14,3, % 

učiteljev.  

Delno dobro oz. 42,9 % učiteljev izbira smiselne ritmične in melodične vaje z ozirom na 

zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnim. Večina učiteljev tudi ne izvaja vaj za artikulacijo 

in vaj za različno dinamiko in fraziranje. 

Učitelji pa učence upevajo. Povprečni čas je 5,6 min, vendar to pomeni, da nekateri učitelji 

upevajo tudi samo eno minuto, medtem ko drugi vsaj 8 minut. 

 

TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, za 

katere velja navedena trditev  

Novo pesem predstavi z lastnim petjem. 71,4 % 

Pri učenju nove pesmi uporablja instrument/zvočni posnetek, ne 

poje. 
28,6 % 

Pred petjem si predhodno da intonacijo. 42,9 % 

Pesem zapoje brez predhodne intonacije. 57,1 % 

Izvedba pesmi:  
• je harmonsko podprta z instrumentalno 

spremljavo 
14,3 % 

 • je intonančno čista 71,4 % 

 • dikcija je jasna 71,4 % 

 • artikulacija je ustrezna 57,1 % 

 • dinamika je upoštevana 28,6 % 

 • ritem je točen 71,4 % 

 • tempo je ustrezen 57,1 % 

 • fraze so ustrezno izvedene 42,9 % 

 • zadnji zlogi v frazi so pravilno izpeti 42,9 % 

 • interpretacija je prepričljiva 42,9 % 

Izbrana pesem je v primernem tonskem obsegu. 100 % 

Pesem je v neprimernem tonskem obsegu. 0 % 

Tabela 10 
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71,4 % učiteljev je predstavilo novo pesem, ki je bila v primernem tonskem obsegu, z lastnim 

petjem. Ostali so uporabili zvočni posnetek in niso peli. Kar 57,1 % učiteljev je pesem zapelo 

brez predhodne intonacije, v sebi ugodni legi. Intonacija pesmi se je tako od izvedbe do izvedbe 

spreminjala. Pri izvedbi je bilo 71,4 % učiteljev pozornih na čisto intonacijo, jasno dikcijo in na 

točen ritem. 57,1 % jih je pazilo, da sta bila artikulacija in tempo pri izvedbi ustrezna. V 42,9 % 

primerov so učitelji pazili, da so bile fraze ustrezno izvedene s pravilno izpetimi zadnjimi zlogi v 

frazi ter da je bila interpretacija prepričljiva. Le 28,6 % jih je upoštevalo dinamiko v notnem 

zapisu. 14,3 % učiteljev pa se je pri izvedbi pesmi spremljajo z instrumentalno spremljavo. 

1.3.2.3 Učitelj v odnosu do učencev 

TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, za 

katere velja navedena trditev  

Učitelj pri učencih skrbi za ustrezno glasnost govora. 100 % 

Učenci med poukom vpijejo. 0 % 

Učitelj pri učencih skrbi za ustrezno glasnost petja. 57,1 % 

Učenci pri petju kričijo. 42,9 % 

Učenci pravilno sedijo pri petju. 42,9 % 

Učenci sedijo pri petju. 57,1 % 

Učenci pravilno stojijo pri petju. 0 % 

Učenci stojijo pri petju, vendar ne pazijo na pevsko držo. 28,6 % 

Učitelj je pozoren na držo telesa pri pevcih. 42,9 % 

Učitelj ne opazi nepravilne drže pri učencih. 57,1 % 

Učitelj je pozoren na pravilno dihanje pri učencih. 57,1 % 

Učenci dihajo pri petju nepravilno. 42,9 % 

Učitelj je pozoren, da so pevci pri petju sproščeni. 100 % 

Učenci so pri petju nesproščeni. 0 % 

Tabela 11 
Vsi učitelji so bili pozorni na ustrezno glasnost govora pri učencih in da so bili učenci pri petju 

sproščeni. 57,1 % jih je poskrbelo za ustrezno glasnost petja in prav toliko jih je bilo tudi 

pozornih na pravilno dihanje pri učencih. Učenci pri petju po navadi sedijo, le v 42,9 % pravilno,  

in ne stojijo. Pri stoji učenci niso pozorni na pravilno pevsko držo, pa tudi učitelj le-temu ne daje 

velike pozornosti.  
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TRDITEV: 

Odstotek opazovanih 

učiteljev, za katere velja 

navedena trditev  

Učitelj učence ritmično in melodično dosledno/pravilno nauči pesem. 57,1 % 

Učitelj melodično in ritmično nedosledno/nepravilno nauči učence pesem. 42,9 % 

Učitelj učencev pri izvedbi ne opozarja na nepravilnosti. 57,1 % 

Pri izvedbi pesmi učitelj opozarja in popravlja učence. Pozoren je na: 42,9 % 

 • razločno izreko, 42,9 % 

 • točen ritem, 0 % 

 • točno intonacijo, 14,3 % 

 • oblikovanje dinamike, 14,3 % 

 • ustrezen tempo, 14,3 % 

 • lepo izpete fraze. 14,3 % 

Pri izvajanju individualno popravlja učence in daje lasten zgled. 0 % 

Učitelj individualno ne popravlja učencev. 100 % 

Izbrana pesem je za učence primerna. 85,7 % 

Izbrana pesem je neprimerna za to stopnjo. 14,3 % 

Izbrana pesem je iz učbenika. 71,4 % 

Izbrana pesem je vzeta iz druge literature. 28,9 % 

Tabela 12 
Le v 57,1 % primerov je učitelj naučil pesem učence ritmično in melodično pravilno. Kar 57,1 % 

učiteljev pri izvedbi pesmi ne opozarja učencev na nepravilnosti. 42,9 % učiteljev, ki pa so 

pozorni na to, kako učenci izvajajo pesem, se osredotoči predvsem na razločno izreko. Nekaj 

pozornosti namenijo tudi točni intonaciji, oblikovanju dinamike, ustreznem tempu in lepo izpetim 

frazam. Pri izvajanju ni noben učitelj individualno popravljal učencev.  

V večini primerov je bila izbrana pesem, ki je bila v 71,4 % primerih vzeta iz učbenika, za učence 

primerna (85,7 %). 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV OPAZOVALNE SHEME 

S pomočjo hospitacij sem pridobila nekaj informacij, kako učiteljice poučujejo glasbeno vzgojo. 

Neka učiteljica je zavrnila moje hospitiranje pri glasbi po ogledu opazovalne sheme, češ da 

učitelj v eni uri ne more biti pozoren na vse navedene trditve. Z njenim mnenjem se ne strinjam. 

Menim, da bi opazovalna shema učiteljem lahko predstavljala samoanalizo, na kaj vse morajo biti 
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pozorni pri uvajanju nove pesmi. Kakovost pouka bi se tako lahko veliko izboljšala. Sčasoma bi 

učiteljem vse to postalo samoumevno, tudi učenci bi bili bolj pozorni, izvedbe pesmi pa bi bile 

boljše, točnejše in bolj muzikalne.  

Učiteljice so dobro pripravile razred na pouk glasbene vzgoje (tabela 7). Poskrbele so za ustrezno 

svetlobo ter temperaturo v razredu. Nekaj (57,1 %) jih je pred začetkom tudi prezračilo razred. 

Težave pa so imele z razredno postavitvijo. Problem so reševale na več načinov: nekatere so mize 

odmaknile, druge so učence postavile zadaj, tretje pa se s prostorom niso obremenjevale.  

Samo z opazovanjem sem dobila podatke, kako učiteljice pojejo. Le 2 učiteljici nista imeli težav s 

samozavestnim, lepim ter točnim prepevanjem pred razredom. Videlo se jima je, da pri petju 

resnično uživata in tako se je tudi ta njuna navdušenost prenesla na učence. Druge učiteljice so 

zelo brezčutno odpele pesem, na kar so se tudi učenci ravno tako odzvali. Najslabše pa je bilo pri 

dveh učiteljicah, ki sta naučili učence pesem z zvočnim posnetkom. Pesem so enkrat poslušali, 

nato pa so zraven že pripevali. Pri tem učiteljici nista bili pozorni na ritem, točno melodijo, 

intonacijo ter fraziranje. 

Pri izvajanju so bile učiteljice pozorne predvsem na jasno dikcijo in točen ritem (tabela 10), ne pa 

tudi na ostala izrazna sredstva (tempo, artikulacija, dinamika, izpete fraze). Menim, da bi se 

učitelji pri petju morali bolj osredotočiti na vsebino besedila in iz njega tudi izhajati. Melodija pri 

otroških pesmih služi predvsem kot živo izrazno pripovedovanje. Če bi razumeli petje in pesem 

na takšen način, mislim, da tudi ne bi imeli težav z  interpretacijo. 

Presenečena sem bila tudi nad tem, da kar malo učiteljev (42,9 %) da vedno pred začetkom 

prepevanja intonacijo. Otroške pesmi so po navadi napisane v primerni legi za otroke in zato s 

tem, ko ne damo intonacije, postane za otroke pesem neustrezna, saj je obseg pesmi zanje v 

neprimerni, kvarni legi. Otrokov obseg glasu do 10. leta je približno od c1 do f2 (Žvar, 2002, po 

Mohr, 1997), zato je veliko boljše, da začnemo pesem previsoko kot prenizko. Nerazumljivo je, 

zakaj učitelji ne dajejo intonacije, saj imamo toliko različnih instrumentov, ki nam to omogočajo; 

klavir, zvončki, flavta, glasbene vilice, kitara itd. S pravilno intonacijo koristimo sebi in 

učencem, saj pojemo vedno v isti legi. Če ne damo intonacije, ves čas menjamo lege in tonalitete, 

kar povzroča zmedenost ter negotovost tako pri učitelju kot tudi pri učencih.  

Učitelji pravijo, da učence v petje uvajajo postopoma (tabela 9). Pri opazovanju sem ugotovila, 

da delajo predvsem vaje za produkcijo tona ter za aktivnost prepone. Na dihalne vaje, vaje za 

sproščanje in za pravilno držo telesa, kar pogojuje kakovost tonske produkcije, pa niso toliko 
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pozorni. Zelo malo učiteljev pri upevanju upošteva načelo od lažjega k težjemu. Učiteljem je 

pomembno predvsem to, da naredijo nekaj melodičnih vaj, ne glede na postopnost ter na 

smiselnost vaje. Ne zavedajo se, da je pri glasbi tako kot pri športni vzgoji, kjer se morajo ogreti 

predvsem tiste mišice, ki jih bodo kasneje pri uri najbolj uporabljali. Pri upevanju je tako najprej 

potrebno začeti z vajami za sproščanje, da se sprostimo od vseh napetosti, potem preidemo v 

pevsko držo. Sledijo kratke dihalne vaje, potem prebudimo prepono. Melodične vaje morajo biti 

vedno smiselne. Začeti moramo z lažjimi (npr. v obsegu terce) v manjšem glasovnem obsegu v 

srednji legi. Potem povečujemo težavnost ter tudi obseg. Če bodo v pesmi skoki, moramo le-te 

zvaditi tudi pri upevanju in pri tem ves čas paziti, da je naša pevska cev odprta ter ni na njej 

nobenih dodatnih ovir. Menim, da se učitelji ne zavedajo pomembnosti upevanja in zato jim 

predstavlja le dodatni napor.  

Učenci pri petju po navadi sedijo, v 42,9 % primerih pa so učitelji opozarjali na pravilno sedenje 

(tabela 11). Zelo malo učencev pa med petjem stoji (28,6 %), vendar ne pazijo na pravilno 

pevsko držo. Učenci že tako med poukom veliko sedijo, zato mislim, da bi bilo dobro, da bi med 

petjem večkrat stali. 

Pri opazovanjih sem lahko preverila, kako učitelji naučijo učence pesem. Ugotovila sem, da je le 

približno pol (57,1 %) učiteljev naučilo učence pesem ritmično in melodično pravilno (tabela 12). 

Poučevanje je potekalo tako, da je učitelj najprej pesem zapel, nato pa učence naučil po metodi 

odmeva. Pesem so še nekajkrat skupaj zapeli in s tem je bila obravnava pesmi končana. Menim, 

da so učitelji pri učenju nove pesmi premalo natančni, saj se jim zdi pomembno le, da učence vsaj 

približno melodično pravilno naučijo pesem. Pri pesmi se jim zdi najpomembnejša dikcija (42,9 

%), medtem ko na druge elemente skoraj niso pozorni: na točen ritem, intonacijo, oblikovanje 

dinamike, ustrezen tempo in na lepo izpete fraze. Učitelji tudi niso učence individualno 

popravljali. Ta rezultat lahko razumemo na dva načina; ali učitelji nočejo izpostavljati 

posameznih učencev, ali pa pri njih ne opazijo nepravilnosti.  

Zares je neverjetno, da se tako hitro opazi, kakšna razredna klima prevladuje pri glasbeni vzgoji. 

V razredih učiteljev, ki radi poučujejo glasbo in imajo pozitiven odnos do nje, je vzdušje 

sproščeno, učenci pa prav tako kot učitelj uživajo v glasbi ter radi prepevajo. Resnično drži 

trditev, da kakovostno petje učiteljev pomembno vpliva na kakovostno petje učencev.  
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1.3.3 PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE IN OPAZOVALNE SHEME 

Primerjala sem rezultate opazovalne sheme ter ankete. Ker so pri opazovalni shemi sodelovali le 

učitelji razrednega pouka, sem tudi iz ankete vzela rezultate le-teh, in sicer tiste, ki so obkrožili 

pri trditvah (vprašanje 9) odgovor pogosto in vedno.  

 

 TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, za 

katere velja navedena trditev:  

O. S. Učitelj prezrači razred. 57,1 % 

A. Pred uro glasbene vzgoje vedno prezračim razred. 84,7 % 

O. S. Učitelj poskrbi za ustrezno svetlobo. 100 % 

A. Poskrbim, da je v razredu dovolj svetlo. 94,9 % 

O. S. 
Učitelj poskrbi, da je razredna postavitev prilagojena za 

pevsko dejavnost. 
57,1 % 

A. Pozoren/na sem, da imajo učenci pri petju dovolj prostora. 84,7 % 

O. S. Učitelj poskrbi za ustrezno temperaturo v razredu. 85,7 % 

A. Pozoren/na sem, da v razredu ni prevroče. 93,2 % 

O. S. Učitelj poskrbi za ustrezno vlažnost zraka. 42,9 % 

A. Pozoren/na sem, da zrak v učilnici ni presuh. 67,2 % 

LEGENDA:      Tabela 13 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete    
 
Učiteljem je najbolj pomembno, da je v razredu ustrezna svetloba in temperatura. Razlike med 

opazovanjem in anketo se pojavijo v ostalih trditvah, saj je pri vseh višji odstotek pri anketi kot 

pri opazovalni shemi. Učitelji se zavedajo, da so ti pogoji potrebni za kakovosten pouk, vendar 

nanje včasih pozabijo, predvsem na primerno vlažnost zraka v učilnici. Tudi pri razredni 

postavitvi se nemalokrat pojavi problem, kako primerno urediti razred za pevsko dejavnost, saj so 

nekatere učilnice tako majhne, da ni mogoče, da bi imel vsak učenec dovolj prostora. 

 

: TRDITEV 
Odstotek opazovanih učiteljev, za katere 

velja navedena trditev:  

O. S. Učitelj pri petju deluje sproščeno. 57,1 % 

A. Pri petju se počutim sproščeno. 83,1 % 
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O. S. Pri petju ima učitelj ustrezno držo telesa. 42,9 % 

A. Ko pojem, pazim na pravilno držo telesa. 76,3 % 

LEGENDA:      Tabela 14 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete  
 

Učitelji pravijo, da se pri petju počutijo sproščeno, vendar sem z opazovanjem ugotovila, da tudi 

če se oni počutijo sproščene, ne izgledajo tako. Enako velja za držo telesa. V anketi pravijo, da 

pogosto pazijo na pravilno držo telesa, vendar sem opazila, da njihova drža ni čisto pravilna. 

 

 TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, 

za katere velja navedena trditev: 

O. S. Učence uvaja v petje postopoma: 85,7 % 

 • vaje za sproščanje, 28,6 % 

 • vaje za pravilno držo telesa, 14,3 % 

 • dihalne vaje, 42,9 % 

 • vaje za aktivnost prepone, 71,4 % 

 • vaje za produkcijo tona. 85,7 % 

A. 

V petje uvajam učence postopoma (vaje za sproščanje, 

pravilno držo telesa, dihalne vaje, vaje za aktivnost prepone 

in vaje za produkcijo tona). 

61,0 % 

O. S. 
Učitelj izbere smiselne ritmične in melodične vaje z ozirom 

na zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnimi. 
42,9 % 

A. 
Izberem smiselne in melodične vaje z ozirom na 

zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnim. 
67,8 % 

O. S. Čas upevanja. 5,6 min 

A. Čas upevanja. 1-5 min 

LEGENDA:      Tabela 15 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete  
 

Z opazovanjem sem ugotovila, da se učitelji trudijo, da bi učence uvajali v petje postopoma, 

vendar jim to po navadi ne uspe ravno najbolje, saj nimajo izoblikovane sistematične sheme, na 

kakšen način naj upevajo. Izpustijo predvsem vaje za sproščanje in vaje za pravilno držo telesa, 
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tudi dihalne vaje jim niso ravno blizu. Učitelji se tega zavedajo, zato je tudi rezultat pri anketi 

toliko nižji.  

Učiteljeve upevalne vaje po navadi niso premišljene. Nekateri upoštevajo pravilo, da upevajo od 

lažjih k zahtevnejšim vajam, ostalim pa je pomembno le to, da naredijo nekaj melodičnih vaj, s 

katerimi le prebudijo glasovni aparat, ne pa, da ga tudi razvijajo. Učitelji se tega v večini ne 

zavedajo, saj imajo premalo znanja na tem področju.  

 

 TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, 

za katere velja navedena trditev: 

O. S. Novo pesem predstavi z lastnim petjem. 71,4 % 

A. Novo pesem predstavim učencem vedno z lastnim petjem. 78,9 % 

O. S. 
Pri učenju nove pesmi uporablja instrument/zvočni 

posnetek, ne poje. 
28,6 % 

A. 
Pri učenju nove pesmi uporabljam le instrument/zvočni 

posnetek, ne pojem. 
20,3 % 

O. S. Pred petjem si predhodno da intonacijo. 42,9 % 

A. Pred petjem dam vedno ustrezno intonacijo. 74,1 % 

O. S. 
Izvedba pesmi je harmonsko podprta z instrumentalno 

spremljavo. 
14,3 % 

A. Pesem izvedem s pomočjo instrumentalne spremljave. 37,3 % 

O. S. Pri izvedbi pesmi je dikcija jasna. 71,4 % 

A. 
Ko pojem, sem pozoren/na, da besedilo v pesmi jasno 

izgovarjam. 
98,3 % 

O. S. Interpretacija je prepričljiva. 42,9 % 

A. Pri interpretaciji pesmi izhajam iz besedila. 84,7 % 

O. S. Izbrana pesem je v primernem tonskem obsegu. 100 % 

A. 
Pri izbiri pesmi pazim, da je le-ta v primernem tonskem 

obsegu. 
78,9 % 

LEGENDA:      Tabela 16 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete 
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Približno tri četrtine učiteljev novo pesem predstavi z lastnim petjem, ostala četrtina pa uporabi 

pri učenju pesmi instrument ali zvočni posnetek, kar je veliko, če si predstavljamo, da vsak četrti 

učitelj učencem pri glasbi ne zapoje pesmi.  

Učitelji pravijo, da si po navadi dajo pred petjem intonacijo, vendar sem z opazovanjem opazila, 

da to ni ravno njihova navada. Ne vem, kako lahko kar na pamet začnejo peti v poljubni 

intonaciji, saj poleg tega, da z napačno intonacijo, ki pogosto še niha, zmedejo sebe in učence, po 

navadi začnejo še v legi, ki učiteljem ustreza, ne ustreza pa učencem.   

Učitelji pri izvedbi pesmi redko uporabljajo instrument. V opazovanih primerih je bila pesem 

vedno v primernem tonskem obsegu, medtem ko učitelji v anketi menijo, da na to niso vedno 

pozorni.  

Znano je, da je pri dikciji in interpretaciji potrebno nekoliko pretiravati, da ta dva elementa 

prideta do izraza. Včasih se nam izvajalcem zdi, da naredimo dovolj, vendar poslušalci slišijo 

drugače. Prav to so nam dokazali zgornji rezultati. Pri anketi so učitelji potrdili, da pazijo na 

jasno izgovorjavo ter se trudijo za dobro interpretacijo, vendar sem kot opazovalka slišala 

drugače. Medtem ko je bila dikcija delno jasna, interpretacija ni bila ravno preprečljiva. 

 

 TRDITEV: 
Odstotek opazovanih učiteljev, 

za katere velja navedena trditev:  

O. S. Učenci sedijo pri petju. 57,1 % 

A. Učenci med petjem sedijo. 45,8 % 

O. S. Učenci stojijo pri petju, vendar ne pazijo na pevsko držo. 28,6 % 

A. Učenci med petjem stojijo. 33,9 % 

O. S. Učitelj je pozoren na držo telesa pri pevcih. 42,9 % 

A. Učence opozarjam na pravilno držo. 78,9 % 

O. S. Učitelj je pozoren na pravilno dihanje pri učencih. 57,1 % 

A. Pozoren/na sem na pravilno dihanje učencev pri petju. 50,8 % 

O. S. Učitelj je pozoren, da so pevci pri petju sproščeni. 100 % 

A. Pozoren/na sem, da so učenci pri petju sproščeni. 84,2 % 

LEGENDA:      Tabela 17 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete 
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Tako opazovalna shema kot tudi ankete nam prikazujejo, da učenci pri petju predvsem sedijo, 

malo jih med petjem stoji, pri tem pa ne pazijo na pravilno pevsko držo, tudi učitelji jih glede na 

opazovanje ne opozarjajo pogosto. Učitelji so delno pozorni na pravilno dihanje pri učencih. 

 

 TRDITEV: 

Odstotek opazovanih 

učiteljev, za katere velja 

navedena trditev:  

O. S. Pri izvedbi pesmi učitelj opozarja in popravlja učence. 42,9 % 

A. Opazim vokalno-tehnične nepravilnosti pri petju otrok. 54,5 % 

O. S. 
Pri izvajanju individualno popravlja učence in daje lasten 

zgled. 
0 % 

A. Pri izvajanju učence individualno popravljam. 30,5 % 

O. S. Pri izvedbi pesmi učitelj opozarja učence na lepo izpete fraze. 14,3 % 

A. Učence spodbujam k estetskemu oblikovanju fraz. 72,9 % 

O. S. Izbrana pesem je iz učbenika. 71,4 % 

A. Pojemo pesmi iz učbenika. 88,1 % 

O. S. Izbrana pesem je vzeta iz druge literature. 28,9 % 

A. Pojemo tudi pesmi iz drugih virov, ki se mi zdijo primerne. 55,2 % 

LEGENDA:      Tabela 18 
O. S.: rezultati opazovalne sheme 
A.: rezultati ankete 

 
54,5 % učiteljev je pri anketi odgovorilo, da opazijo vokalno-tehnične nepravilnosti pri petju 

otrok, pri opazovanju pa je bilo učiteljev, ki bi popravljali učence, še nekaj manj. Zelo redko pa 

učitelji učence popravljajo individualno. Menim, da se učitelji temu izogibajo, ker ne želijo 

nikogar izpostavljati. 

Učitelji pa se trudijo, da bi bile fraze čim lepše izpete. 

Učitelji izbirajo pesmi predvsem iz učbenika, vendar se poslužujejo tudi druge ustrezne literature.  

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV PRI PRIMERJAVI REZULTATOV 

OPAZOVALNE SHEME IN ANKET 

Rezultati pri anketi so bili v večini primerov višji od rezultatov opazovalne sheme. To pomeni, da 

imajo učitelji o svojem znanju boljše mnenje kot pa ga prikazuje realnost. V anketi so učitelji 

trdili, da se pri petju počutijo sproščene in poznajo pravilno držo telesa pri petju. Z opazovanjem 
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sem ugotovila drugačen rezultat. Le polovica jih je delovala sproščeno. Glede na to, da samo 2 

učiteljici nista imeli težav s samostojnim izvajanjem, mislim, da so bile ostale nesproščene tudi 

zaradi moje prisotnosti, saj so vedele, da jih opazujem in "ocenjujem". Težko je biti sproščen pri 

dejavnostih, ki ti ne gredo najbolje. S sproščenostjo pa se povezuje tudi pravilna drža telesa, ki ji 

učitelji ne posvečajo dovolj pozornosti. Zavedati bi se morali, da je predpogoj za dobro izvajanje 

pravilna pevska drža.  

Učiteljice so v času mojega opazovanja učence upevale, zato je tukaj višji rezultat kot pri anketi. 

Dvomim pa, da upevajo pred vsakim prepevanjem, saj se je opazilo, da niso tako vešče na tem 

področju. Ena učiteljica je celotno upevanje prepustila učenki, ki hodi na pevski zbor. Glede na 

to, da ta učiteljica nima tako razvitega posluha, se je pravilno odločila, saj učenka ni imela večjih 

težav. Do večjih razlik med rezultati prihaja tudi pri trditvi, da si učitelji dajo pred petjem 

intonacijo. Pri opazovanju je več kot polovica učiteljev dajanje intonacije zanemarilo, čeprav je 

le-to ključnega pomena za začetek prepevanja. Učitelji premalo poudarka dajejo interpretaciji 

pesmi. Pomagalo bi jim, če bi pred obravnavo najprej prebrali besedilo na glas in zraven 

pretiravali z dikcijo, artikulacijo, glasnostjo, hitrostjo ter izraznostjo. Nato bi besedilu dodali še 

melodijo. Izražanje bi bilo veliko lažje in prepričljivejše. Pri poučevanju pesmi bi učitelji morali 

nameniti več pozornosti tudi petju učencev. Pri tem ne smejo pozabiti predvsem na pravilno držo 

telesa, vokalno-tehnične nepravilnosti, na estetsko oblikovanje fraz. Pri slednjih elementih je pri 

analizi med opazovalno shemo in anketami prišlo do največjih odstopanj. Menim, da ni nič 

narobe, če učitelji učence tudi individualno popravljajo. Pomembno je le, da imajo pravilen 

pristop in da ne izpostavljajo vedno istih učencev.  
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1.4 POVZETEK REZULTATOV 

V svoji raziskavi sem ugotovila, da prihaja do velikih razlik v znanju vokalne tehnike in petja 

med učitelji glasbene vzgoje. Učitelji, ki so se izobraževali na Akademiji za glasbo oz. na 

Pedagoški akademiji, smer glasba, imajo veliko več tovrstnega znanja. To je bilo v bistvu 

pričakovano, saj so se izobraževali izključno oziroma predvsem na glasbenem področju. 

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na razredne učitelje, ki so bili tudi glavni predmet 

mojega raziskovanja. Učitelji zagovarjajo trditev, da je petje najpomembnejša dejavnost pri 

glasbeni vzgoji, vendar se pri tem premalo zavedajo svoje vloge. Če želimo, da učenci vzljubijo 

petje in postanejo dobri pevci, jih moramo za pevsko dejavnost motivirati predvsem z lastnim 

veseljem ter izraznim prepevanjem. To trditev nam potrdi tudi Lešnik v svoji disertaciji (2009), 

ki pravi, da bo le tisti učitelj z dovolj razvitimi glasbenimi sposobnostmi ter pravilnim odnosom 

do petja ter znanjem vokalne tehnike lahko učencem uspešno posredoval znanja in spretnosti, ki 

so pogoj za učenčev pevski ter celostni glasbeni razvoj. 

Prvi pogoj je torej poznavanje vokalne tehnike, ki nam omogoča jasen govor, intonančno in 

ritmično natančnost pevskega izvajanja ter oblikovanje interpretacije. Že Slosar je v svoji 

raziskavi (1995) ugotovil, da je malo učiteljev, ki bi obvladali vokalno tehniko. Do podobnih 

ugotovitev sem prišla tudi sama. Učitelji se ne zavedajo pomembnosti vokalne tehnike, verjetno 

tudi zaradi pomanjkljivega znanja na tem področju. Ker pa sta si pevska in govorna tehnika 

sorodni (Slosar, 1997), učitelji na splošno ne obvladajo dovolj niti tehnike govora, ki pa je 

ključna za opravljanje zahtevnega učiteljskega poklica.  

Učitelji bi se morali tudi bolj zavedati pomembnosti lastnega petja pri pouku. V anketi so se 

večinoma strinjali, da kakovostno petje vpliva na kakovostno petje učencev. Raziskave Aarona 

(1991, po Lešnik, 2009) dokazujejo, da učitelji, ki demonstrirajo pravilno pevsko tehniko in z 

zgledom lastnega petja vodijo učence, lahko bistveno izboljšajo intonančno točnost učencev in 

razvijajo tonalno občutenje. Menim, da ne obstaja opravičila, da ne bi mogli peti, saj imamo vsi 

predispozicije za petje. Res je, da so eni bolj nadarjeni kot drugi, vendar menim, da se vsakdo 

lahko nauči zapeti pesem. Potrebni so le motivacija, čas in vaja.  

Ključno vlogo ter odgovornost pri izobraževanju učiteljev za petje pa ima tudi fakulteta. 

Anketirani učitelji menijo, da se njihov glas v času študija ni bistveno razvil in da tudi niso 
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pridobili dovolj znanja o poučevanju petja ter vokalne tehnike. Do podobnih rezultatov je prišel 

tudi Lešnik (2009), saj je odkril, da je kar polovica učiteljev mnenja, da se med študijem niso 

dovolj usposobili za obvladovanje vokalne tehnike. Vendar ne smemo vso krivdo pripisati 

fakulteti, saj tretjina učiteljev glede na rezultate ankete ni zainteresiranih, da bi poglobili znanje o 

vokalni tehniki. Tudi Lešnik (prav tam) potrdi, da je iz odgovorov ankete razvidno, da se učitelji 

po študiju dodatnega organiziranega izobraževanje o vokalni tehniki niso udeležili. Slosar pa je 

po svoji raziskavi (1995) še bolj kritičen, saj poudarja, da učitelji niso dovolj pripravljeni za 

uspešno poučevanje glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju. Pomanjkljivosti so opazne v 

neustrezno razvitih glasbenih sposobnostih, pomanjkljivi ustvarjalnosti ter glasbenem znanju in v 

neobvladovanju glasbenih spretnosti. Učiteljem pa pri poučevanju petja ne pomagajo niti 

učbeniki in priročniki, saj kot sem ugotovila v teoretičnem delu, ne zajemajo veliko vokalno-

tehničnih elementov. Učitelji se tako težko orientirajo pri poučevanju. Sami pa so v anketi tudi 

priznali, da bi svoje znanje o petju in vokalni tehniki le redko nadgradili s prebiranjem dodatne 

strokovne literature. Tudi učni načrti so po mojem mnenju premalo natančni na tem področju. 

Učiteljem postavijo cilje, ki naj bi jih dosegli, premalo pa je opisana pot, po kateri bi prišli do 

njihove realizacije.  
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SKLEP 

Vloga učitelja pri glasbeni vzgoji je zelo pomembna, saj je tisti, ki učence vodi, motivira, uči in 

usmerja pri pevskih dejavnostih. Dober učitelj se ne nauči vsega pevskega znanja samo v času 

študija, ampak se razvija skozi celo življenje. Ključno vlogo odigra predvsem osnovna šola, saj se 

v tem obdobju otroku zelo intenzivno razvijajo vse glasbene spretnosti in sposobnosti. Glavna 

naloga učiteljev na razredni stopnji je, da učencem približajo glasbo, da jim vzbudijo veselje in 

interes do petja. Učenci v prvem triletju predvsem posnemajo učiteljevo petje, zato je zelo 

pomembno, da so učitelji dobri pevci ter da poznajo osnovne elemente vokalne tehnike. Tistim, 

ki niti sami ne morejo zapeti pesmi, bi svetovala, naj rajši ne poučujejo glasbe, ker s tem delajo 

škodo tako sebi kot tudi otrokom, saj prikazujejo glasbo nezanimivo, razumejo jo kot nujno zlo in 

prav takšen negativen učiteljev odnos se prenese tudi na učence. To pa v veliki meri vpliva na 

njihovo kasnejše glasbeno udejstvovanje. Če učenci že v nižjih razredih "zasovražijo" glasbo ter 

petje, bodo ta občutek nezainteresiranosti težko odpravili. Učitelji bi se morali zavedati 

pomembnosti pevske dejavnosti za otroke in vseh pozitivnih učinkov, ki jih prinaša. Petje bi 

morali razumeti kot osnovno dejavnost glasbene vzgoje, ki je enakovredna vsem ostalim 

predmetom, zato je nikakor ne smemo zanemarjati.  

Bodoči učitelji na fakulteto pridejo z zelo različnimi znanji. Naloga fakultete pa je, da vse 

študente, ki bodo poučevali petje v okviru glasbene vzgoje, vzgoji v dobre pevce, ki poznajo 

pevski organ, vokalno tehniko, osnovno glasbeno teorijo, jim približa in navduši za glasbeno 

izražanje ter jih tudi didaktično dobro usposobi na glasbenem področju. V skladu z izsledki 

raziskave bi bilo priporočljivo uvesti za vse študente skozi celoten študij individualne ure vokalne 

tehnike, kjer bi spoznavali glasovni aparat, razvijali svoj pevski organ in prepevali otroške pesmi 

ter obvezno udeležbo pevskega zbora. Naučili bi se dela v skupini, kar bi jim koristilo tudi 

kasneje v razredu, strpnosti, poslušanja zborovodje in ostalih pevcev, interpretacije glasbe itd.  

Z zaključkom študija pa se izobraževanje ne zaključi. Šele s poučevanjem v svojem razredu 

učitelj vidi, kaj obvlada dobro in na katerih področjih je še šibak. Pevski pedagog mora pri urah 

glasbene vzgoje pokazati veliko mero iniciativnosti, saj mu priročniki in učbeniki ne nudijo vsega 

potrebnega znanja. Zelo pomembno je, kakšen pristop ima do glasbe, saj bodo imeli enakega tudi 

učenci. Že s prvim dnem jih mora vzgajati v dobre poslušalce, pevce ter glasbene ustvarjalce. 
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Učitelj pa mora hkrati skrbeti tudi za svoje glasbeno izobraževanje z obiskovanjem koncertov, 

prebiranjem strokovne literature in obiskovanjem seminarjev.  

Stremeti bi morali predvsem k temu, da bi nam in učencem glasbene ure predstavljale veselje, 

užitek, sprostitev ter pobeg v drugačen svet. Saj kot pravi W. Shakespeare: "Iz glasbe prihaja čar, 

ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca." 
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PRILOGE 

OPAZOVALNA SHEMA Število opazovanj 1 2 3 4 5 6 7 

S Učitelj prezrači razred.        

P Razred je neprezračen.        

L Učitelj poskrbi za ustrezno svetlobo.        

O V učilnici je pretemno/presvetlo.        

Š Učitelj poskrbi, da je razredna postavitev prilagojena za pevsko 
dejavnost.        

N Učenci imajo premalo prostora.        

O Učitelj poskrbi za ustrezno temperaturo v razredu.        

 V razredu je pretoplo/premrzlo.        

 Učitelj poskrbi za ustrezno vlažnost zraka.        

 Zrak v razredu je presuh/prevlažen.        

U Učitelj govori primerno glasno.        

Č Učitelj govori tiho ali preglasno.        

I Učitelj pri govoru deluje sproščeno.        

T Učitelj je pri govoru nesproščen.        

E Učitelj pri petju deluje sproščeno.        

L Učitelj je pri petju nesproščen.        

J Pri petju ima učitelj ustrezno držo telesa.        

 Učiteljeva drža telesa je neustrezna.        

S Učence uvaja v petje postopoma.        

A Učence ne uvaja v petje postopoma.         

M  • vaje za sproščanje        

  • vaje za pravilno držo telesa        

  • dihalne vaje        

  • vaje za aktivnost prepone        

  • vaje za produkcijo tona        

 Učitelj izbere smiselne ritmične in melodične vaje z ozirom na 
zmogljivost pevcev, od manj k bolj zahtevnimi.        

 Ritmične in melodične vaje so neustrezne.         

 Izvaja vaje za različno artikulacijo.        

 Ne izvaja vaj za artikulacijo.         

 Izvaja vaje za različno dinamiko in fraziranje.        

 Vaj za dinamiko ne izvaja.        
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 Novo pesem predstavi z lastnim petjem.        

 Pri učenju nove pesmi uporablja instrument/zvočni posnetek, ne poje.        

 Pred petjem si predhodno da intonacijo.        

 Pesem zapoje brez predhodne intonacije.        

 Izvedba 
pesmi: • je harmonsko podprta z instrumentalno spremljavo        

  • je intonančno čista        

  • dikcija je jasna        

  • artikulacija je ustrezna        

  • dinamika je upoštevana        

  • ritem je točen        

  • tempo je ustrezen        

  • fraze so ustrezno izvedene        

  • zadnji zlogi v frazi so pravilno izpeti        

  • interpretacija je prepričljiva        

 Izbrana pesem je v primernem tonskem obsegu.        

 Pesem je v neprimernem tonskem obsegu.        

U Učitelj pri učencih skrbi za ustrezno glasnost govora.        

Č Učenci med poukom vpijejo.        

I Učitelj pri učencih skrbi za ustrezno glasnost petja.        

T Učenci pri petju kričijo.         

E Učenci pravilno sedijo pri petju.        

L Učenci sedijo pri petju.        

J Učenci pravilno stojijo pri petju.        

 Učenci stojijo pri petju, vendar ne pazijo na pevsko držo.        

V Učitelj je pozoren na držo telesa pri pevcih.        

 Učitelj ne opazi nepravilne drže pri učencih.        

O Učitelj je pozoren na pravilno dihanje pri učencih.        

D Učenci dihajo pri petju nepravilno.        

N Učitelj je pozoren, da so pevci pri petju sproščeni.        

O Učenci so pri petju nesproščeni.        

S Učitelj učence ritmično in melodično dosledno/pravilno nauči pesem.        

U Učitelj melodično in ritmično nedosledno/nepravilno nauči učence 
pesem.        

 Učitelj učencev pri izvedbi ne opozarja na nepravilnosti.         

D Pri izvedbi pesmi učitelj opozarja in popravlja učence. Pozoren je na:        

O  • razločno izreko        
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  • točen ritem         

U  • točno intonacijo         

Č  • oblikovanje dinamike        

E  • ustrezen tempo        

N  • lepo izpete fraze        

C Pri izvajanju individualno popravlja učence in daje lasten zgled.        

E Učitelj individualno ne popravlja učencev.         

V Izbrana pesem je za učence primerna.        

 Izbrana pesem je neprimerna za to stopnjo.         

 Izbrana pesem je iz učbenika.        

 Izbrana pesem je vzeta iz druge literature.         

 Čas upevanja        
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ANKETA 
Spoštovani učitelji!  
Sem Anja Prevc, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomske naloge Usposobljenost 
učiteljev za petje z vidika vokalne tehnike želim z anketnim vprašalnikom pridobiti pomembne podatke za empirični del, zato Vas 
prosim, da mi odgovorite na anketna vprašanja. Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v namene moje 
diplomske naloge. Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
 
Spol (obkrožite): Razred, v katerem poučujete glasbeno vzgojo (obkrožite): 

a) moški  a) 4. razred 
b) ženska b) 5. razred 

 
Izobrazba (obkrožite): Število let poučevanja (obkrožite): 

a) profesor/ica razrednega pouka a) manj kot 5 let, 
b) profesor/ica glasbene vzgoje b) več kot 5 let in manj kot 15 let 
c) drugo: _____________________ c) več kot 15 let 

 
Glasbena izobrazba (obkrožite in dopišite; možnih je več odgovorov): 
 a) končana nižja glasbena šola, instrument: _____________________ 
 b) končana srednja glasbena šola, instrument: ___________________ 
 c) končana glasbena akademija, smer: _________________________ 
 d)aktivno petje pri pevskem zboru: ___________________________________________________________________ 
 e) drugo: _______________________________________________________________________________________ 
 f) nič od naštetega 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
1. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako se strinjate s spodnjimi trditvami. (1 pomeni, da se s trditvijo ne strinjate, 
5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate) 
Petje je najpomembnejša dejavnost pri glasbeni vzgoji. 1 2 3 4 5 

Petje pozitivno vpliva na glasbeni in splošni razvoj.  1 2 3 4 5 

Petje pozitivno vpliva na učno uspešnost učencev tudi na drugih področjih. 1 2 3 4 5 

Poznavanje in obvladovanje vokalne tehnike je pomemben del vseživljenjskega izobraževanja. 1 2 3 4 5 

Kakovostno petje učiteljev pomembno vpliva na kakovostno petje učencev. 1 2 3 4 5 
 
2. Kaj razumete pod besedno zvezo vokalna tehnika? (napišite) 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
3. Obkrožite ustrezno trditev. 
Kot učitelj/ica imam večkrat težave z glasovno preutrujenostjo. ne drži delno drži drži 

Poznam pravilno tehniko govora. ne drži delno drži drži 

Zaradi težav z glasom vsako leto obiščem zdravnika. ne drži delno drži drži 

Poznam zgradbo glasovnega aparata in njegovo delovanje. ne drži delno drži drži 

Zelo dobro obvladam vokalno tehniko. ne drži delno drži drži 

Pazim na svoj glas. ne drži delno drži drži 

V razredu moram govoriti zelo na glas.  ne drži delno drži drži 

Med poukom večkrat pijem vodo. ne drži delno drži drži 
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4. Glasovni aparat sestavljajo:  
(možnih je več odgovorov) 

a) trebuh, 
b) prepona, 
c) grlo, 
č) žrelo z glasilkama,  
d) ustna votlina, 

e) želodec 
f) prsna votlina z rebri 
g) nosna votlina 
h) nič od naštetega, 
i) drugo: ___________________________________ 

 
5. Na sliki označite z x-om, kje se nahajajo glasilke. 6.Katera slika predstavlja pravilno držo pri petju? 
(obkrožite) 

       
7. Popravite trditve, če so napačne. 
 a) Prepona je mišica, ki loči ustno votlino od prsne in tvori neprožna tla zračnega rezervorja. 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 

 b) Glas pri glasilkah je relativno šibak, okrepi se šele, ko pride do ustne votline. 
 _______________________________________________________________________________________________    

 c) Barva glasu je odvisna od napetosti in dolžine glasilk, višina pa od prisotnosti alikvotnih tonov. 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Povežite pojme s pravilnimi razlagami. 
 

1 Resonanca  Razpon glasbila ali človeškega glasu, kjer se toni izvajajo na enak način in imajo 
enako barvo. 

2 Artikulacija  Hitrost izvedbe in morebitne spremembe 

3 Dikcija  Je način petja (vezano ali nevezano, s poudarki ali brez njih). 

4 Agogika  Način izgovarjanja besedila.  

5 Register 

 

 Sozvenenje drugega ali več drugih teles. 
 
9. Pri vsaki trditvi z x-om označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 
TRDITEV NIKOLI VČASIH POGOSTO VEDNO 

Pred uro glasbene vzgoje vedno prezračim razred.     

Poskrbim, da je v razredu dovolj svetlo.      

Pozoren/na sem, da imajo učenci pri petju dovolj prostora.     

Pozoren/na sem, da v razredu ni prevroče.     

Pozoren/na sem, da zrak v učilnici ni presuh.     

Pri vsaki glasbeni uri prepevamo.     

Ni mi težko peti samostojno.      

Pri petju se počutim sproščeno.     

Ko pojem, pazim na pravilno držo telesa.     
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TRDITEV NIKOLI VČASIH POGOSTO VEDNO 

V petje uvajam učence postopoma (vaje za sproščanje, pravilno držo 
telesa, dihalne vaje, vaje za aktivnost prepone in vaje za produkcijo tona). 

    

Izberem smiselne in melodične vaje z ozirom na zmogljivost 
pevcev, od manj k bolj zahtevnim. 

    

Novo pesem predstavim učencem vedno z lastnim petjem.     

Pri učenju nove pesmi uporabljam le instrument/zvočni 
posnetek, ne pojem. 

    

Pred petjem dam vedno ustrezno intonacijo.     

Pesem izvedem s pomočjo instrumentalne spremljave.     

Ko pojem, sem pozoren/na, da besedilo v pesmi jasno izgovarjam.     

Pri interpretaciji pesmi izhajam iz besedila.     

Pojemo pesmi iz učbenika.     

Pojemo tudi pesmi iz drugih virov, ki se mi zdijo primerne.     

Pri izbiri pesmi pazim, da je le-ta v primernem tonskem obsegu.     

Z otroki pojemo popevke.     

Učenci raje pojejo v nižjih legah.     

Učence opozarjam, naj ne kričijo.     

Učence spodbujam, da pojejo glasno.     

Pri učencih pogosto opažam hripavost.     

Otrokom, ki kašljajo, svetujem, naj ne pojejo.     

Učenci med petjem stojijo.     

Učenci med petjem sedijo.     

Učence opozarjam na pravilno držo.     

Pozoren/na sem na pravilno dihanje učencev pri petju.     

Pozoren/na sem, da so učenci pri petju sproščeni.     

Opazim vokalno-tehnične nepravilnosti pri petju otrok.     

Pri izvajanju učence individualno popravljam.      

Učenci vse pesmi pojejo legato (vezano).     

Učence spodbujam k estetskemu oblikovanju fraz.     
 
10. Za upevanje porabimo: (obkrožite) 
(UPEVANJE: dejavnost, s katero se z različnimi sprostilnimi, ritmičnimi in melodičnimi vajami pripravimo na petje. 

a) manj kot 1 minuto, b) od 1 do 5 minut, c) več kot 5 minut,  d) se ne upevamo. 
 
11. Ali pri pouku uporabljate učbenike? (obkrožite) 
 a) Da 
 b) Ne 
 
Če ste pri zgornjem vprašanju obkrožili Da, potem na črto napišite avtorja učbenikov. 
______________________________________________________________________________________________ 
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12. Dana sta primera dveh otroških pesmi. V spodnji tabeli so trditve, ki se navezujejo na pesmi. Pri vsaki 
pesmi obkrožite drži oz. ne drži, v kolikor se s trditvijo strinjate oz. ne strinjate.  
 

   
 

 
 Beli moj konjiček Fletno je na svet' 

Ustrezno, smiselno besedilo. ne drži drži ne drži drži 

Primeren glasovni obseg pesmi. ne drži drži ne drži drži 

Potrebna bi bila transpozicija*. ne drži drži ne drži drži 

Ima zahteven ritem. ne drži drži ne drži drži 

Ima zahtevno melodijo. ne drži drži ne drži drži 

Izvedli bi vse kitice. ne drži drži ne drži drži 

Interpretacija se od kitice do kitice ne bi spreminjala. ne drži drži ne drži drži 

Predvideno triletje, v katerem bi pesem obravnavali. 1. 2. 1. 2. 
*Transpozicija-Pesem izvedemo v drugi tonaliteti (višje ali nižje) kot je zapisana. 
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13. Navedene so trditve, ki se povezujejo s znanjem, ki ste ga pridobili v času študija. (1 pomeni, da se s 
trditvijo ne strinjate, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate) 
S petjem sem se prvič poglobljeno srečal/a v času študija.  1 2 3 4 5 

Moj glas se je v času študija zelo razvil. 1 2 3 4 5 

V času študija sem pridobil/a dovolj znanja o poučevanju petja in vokalne tehnike. 1 2 3 4 5 

Seznanil/a sem se z delovanjem glasovnega aparata. 1 2 3 4 5 

Naučil/a sem se veliko novih pesmi. 1 2 3 4 5 

Naučil/a sem se, kako se strokovno pripraviti na učenje pesmi. 1 2 3 4 5 

Naučil/a sem se, kako je potrebno negovati otroški glas. 1 2 3 4 5 

Spoznal/a sem razvojne značilnosti otroškega glasu. 1 2 3 4 5 

Naučil/a sem se poslušati glasovne nepravilnosti in kako jih odpraviti. 1 2 3 4 5 

Tudi sam/a sem bil/a motiviran/a, da bi izvedel/a čim več o poučevanju petja. 1 2 3 4 5 
 
14. Ali se želite še izpolnjevati na področju vokalne tehnike? (obkrožite) 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
d) Drugo: 
________________________________________________________________________________________ 
 
15. Kaj bi sami naredili, da bi poglobili Vaše znanje o petju in vokalni tehniki? (obkrožite) 
a) Nič, ker že dovolj znam. 
b) Obiskoval/a bi tečaj vokalne tehnike. 
c) Obiskoval/a bi seminarje. 
č) Posvetoval bi se s kolegi/cami. 
d) Obiskoval/a bi koncerte. 
e) Prebiral/a bi literaturo, strokovne članke o tej tematiki. 
e) Drugo: ____________________________________________________________________________ 


