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POVZETEK 

V diplomskem delu želimo teoretično in empirično dokazati pomembnost poznavanja 

slovenske in madžarske ljudske dediščine za vsakega posameznika na narodnostno mešanem 

območju v Prekmurju. V dvojezičnih osnovnih šolah učenci spoznavajo madžarsko 

zgodovino, zemljepis, kulturo in glasbo. 

V teoretičnem delu predstavljamo zgodovinski razvoj madžarske ljudske glasbe,  dvojezično 

področje v Prekmurju, opišemo pouk na dvojezičnih osnovnih šolah in podrobneje 

primerjamo učni načrt glasbene vzgoje in prilagojen učni načrt glasbene vzgoje za dvojezične 

osnovne šole. 

V empiričnem delu ugotavljamo stališča učiteljev in učencev razrednega pouka do slovenske 

in madžarske ljudske glasbe in do pomembnosti poznavanja ljudske dediščine. Ugotavljamo, 

kako poteka pouk, kadar se obravnava madžarska ljudska glasba in kako dobro poznajo 

učenci slovensko in madžarsko ljudsko glasbo.  

Raziskava je pokazala, da imajo učitelji in učenci pozitivno stališče do slovenske in 

madžarske ljudske glasbe in se jim zdi poznavanje obeh ljudskih dediščin pomembno. Učitelji 

kljub skrčenemu urnemu obsegu glasbene vzgoje in dodatnim madžarskim vsebinam 

poglobljeno obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo, učenci pa obe dobro poznajo in ju radi 

prepevajo, plešejo in igrajo na ljudska glasbila. 

 

KLJUČNE BESEDE: madžarska ljudska glasba, narodnostno mešano območje, dvojezična 

osnovna šola 



 

 
 

ABSTRACT 

In this thesis we theoretically and empirically demonstrate the importance of knowledge of 

Slovenian and Hungarian folk heritage for everyone in the ethnically mixed area in 

Prekmurje. The bilingual elementary school students learn about Hungarian history, 

geography, culture and music. 

The theoretical part presents the history of Hungarian folk music, bilingual area in Prekmurje, 

describes teaching in bilingual primary schools and further compares the music education 

curriculum and adapted curriculum of music education for bilingual elementary school. 

In the empirical work we are finding out the views of teachers and students of primary 

education toward the Slovenian and Hungarian folk music and the importance of knowing 

people's heritage.  We are finding out how class takes place, when Hungarian folk music is 

considered and how well pupils know the Slovenian and Hungarian folk music. 

 

Research indicated, that teachers and pupils have positive opinion to Slovene and Hungarian 

folk music and knowledge of both folk heritages seem important to them. Despite the 

reduction of hours in musical education and additional Hungarian contents, teachers treat in 

depth the Hungarian folk music, and the pupils know both very well, they love to sing, dance 

and play on folk instruments. 

 

 

KEYWORDS: Hungarian folk music, ethnically mixed area, a bilingual elementary school 
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UVOD 

Ljudska glasba je del kulturne dediščine vsakega naroda. Vsaka ljudska glasba ima svoje 

posebnosti, po katerih se razlikuje od glasbe drugih narodov. Glasba zaznamuje narod in ga 

bogati. Na narodnostno mešanih območjih, kjer živijo ljudje v stiku z dvema kulturama, je 

toliko bolj pomembno, da se zavedajo svojih korenin, jih spoštujejo in dobro poznajo. 

V Prekmurju živi madžarska narodnostna manjšina v sožitju z večinskim narodom. Ljudje 

govorijo dva jezika, otroci obiskujejo dvojezične osnovne šole. Tam spoznavajo poleg obče 

tudi slovensko in madžarsko kulturo, zgodovino in zemljepis. Pri pouku glasbene vzgoje 

spoznavajo tudi madžarske skladatelje in  ljudsko ter umetno glasbo. 

Pouk glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah se v več pogledih razlikuje od pouka na 

enojezičnih osnovnih šolah. Prvič zaradi poteka pouka v dveh jezikih, kar pomeni, da se vsa 

obravnavana snov predava v slovenščini in madžarščini hkrati, drugič zato, ker je zaradi 

madžarščine prilagojeno obseg ur pri predmetih, kot so likovna, športna, tehnična in glasbena 

vzgoja, kar pomeni, da je načrtovano potrebno izvesti v krajšem času in tretjič zaradi dodatnih 

glasbenih vsebin madžarskega glasbenega izročila, ki so določene z učnim načrtom za 

dvojezične osnovne šole.  

Dvojezične osnovne šole obiskujejo učenci obeh narodnosti, slovenske in madžarske, zato je 

pomembno, da v enaki meri spoznavajo obe kulturi. Učijo se obeh jezikov, obravnavajo 

književnost, zemljepis, zgodovino in tudi glasbo obeh narodov.  

Glavni namen diplomskega dela je dobiti vpogled v pouk glasbene vzgoje na razredni stopnji 

na dvojezičnih osnovnih šolah, ko se obravnava madžarska ljudska glasba. Zanima nas, kako 

si učitelji pomagajo pri načrtovanju pouka, kakšna so stališča učiteljev in učencev do 

madžarske ljudske dediščine in predvsem kako podrobno učenci spoznajo obe ljudski glasbi 

glede na prilagojen urni obseg in dodatne madžarske vsebine v učnem načrtu. Zanima nas tudi 

to, ali se učitelji in učenci zavedajo pomembnosti poznavanja slovenske in madžarske ljudske 

glasbe.   
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I. TEORETIČNI DEL 

1 MADŽARSKA LJUDSKA GLASBA 

Zbiranje in zapisovanje madžarske ljudske glasbe se je začelo ob koncu 19. stoletja s 

snemanjem pesmi na fonograf. Kodály, Bartók in drugi so do leta 1918 zbrali 8000 melodij, 

ki so služile kot osnova prvi strokovni zbirki madžarskih ljudskih pesmi, ki jo je Bartók izdal 

l. 1934 z naslovom Magyar Népzene Tára, ki še danes velja za eno najbolj osnovnih in 

obsežnih zbirk madžarske ljudske glasbe. (Olsvai 1998) 

Kodály je raziskoval ljudsko glasbo, ki spremlja življenje ljudi. Zanimalo ga je, v kolikšni 

meri jo spoštujejo, kako pomembna jim je. Meni, da ljudska glasba zares živi in oživlja ljudi 

takrat, ko je ne poslušajo samo kot pasivni poslušalci, ampak prepleta njihovo življenje, tudi 

če samo v minimalnih segmentih, pa vendar črpajo energijo iz nje, si med delom in različnimi 

dejavnostmi mrmrajo delček kakšne melodije. (Kodály 1973) 

 

1.1 Zgodovinski razvoj madžarske ljudske glasbe 

1.1.1 Predzgodovinski, arhaični sloj 

Melodije ljudskih pesmi iz arhaičnega sloja so se ohranile v obliki otroških pesmi, delno pa 

tudi v obliki pesmi ob različnih prazničnih običajih. Njihova besedila in priložnostna raba se 

navezujejo na verovanja starih ljudstev iz prazgodovine. 

Glasbene značilnosti teh ljudskih pesmi so: nevezana struktura, enostaven ritem (ta-ta/ta-ta), 

melodija z majhnim obsegom (terca, seksta, redko oktava), ponavljanje taktov (celotna pesem 

lahko sestoji iz ponavljanja le dveh taktov). Pogosti motivi ljudskih pesmi arhaičnega sloja so 

mi-re-do, mi-re-do-re, so-la-so, so-la-so-mi. (Paksa, 2002) 

Najstarejša oblika otroške pesmi, ki se je izoblikovala v arhaičnem času in je še danes 

ohranjena, je ritmična pesmica – mondóka. Njena značilnost je, da nima melodije; besedilo 

ritmično izgovarjamo s spreminjanjem višine glasu, zaradi česar se razlikuje od vsakdanjega 

govora. Besedilo govori o živalih, naravnih pojavih, otroškem svetu. (prav tam)  

Primer zapisa ritmične pesmi je prikazan na sliki 1. 
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Slika 1: Ritmična pesem Katicabogárka iz arhaičnega sloja 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 48) 

 

1.1.2 Sloj zgodovinskega obdobja Ugrov 

Melodika pesmi iz zgodovinskega obdobja Ugrov se je v madžarski ljudski glasbi ohranila v 

obliki pesmi žalostink, ki so del pogrebnega rituala. Njihova vsebina je epska, po Kodályu je 

to »glasbena proza«, ki govori o življenju, prehitri smrti pokojnika oziroma trpljenju ob 

izgubi ljubljene osebe.  

Žalostinke imajo nevezano strukturo, dolge in ponavljajoče se vrstice, majhen tonski razpon s 

padajočo melodijo in zvenijo skoraj kot recitacije. (Paksa, 2002) 

Na sliki 2 je viden primer zapisa žalostinke. 

Slika 2: Žalostinka iz sloja zgod. obdobja Ugrov 
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 (vir: Paksa 2002, str. 67) 

 

1.1.3 Kritičen razvoj sloja zgodovinskega obdobja Ugrov: stil žalostink 

Čeprav so se iz obdobja Ugrov ohranile pesmi žalostinke z nevezano strukturo, so šle skozi 

kritičen razvoj, ki je trajal nekaj stoletij. Razvijale so se skupaj z narodom, ki je utrpel turške 

vpade, bil pod Habsburško oblastjo itd. Pesmi, ki so nastajale, so se opirale na stil žalostink, 

vendar so postale bolj strukturirane, v padajočem pentatoničnem stilu. (Paksa, 2002) 

Besedila pesmi so pripovedovalna; govorijo o skrivanju, trpljenju, veri. Njihova dinamika je 

parlando, rubato in giusto. (prav tam) 

Primer žalostinke iz tega obdobja je razviden na sliki 3. 

Slika 3: Žalostinka iz kritičnega razvoja stila žalostink 
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 (vir: Paksa 2002, str. 84) 

  

1.1.4 Nadnacionalni zgodovinski sloj: stil psalma 

Psalmi, ki izhajajo iz nadnacionalnega zgodovinskega sloja, so podobni psalmom drugih 

ljudstev, ker vsebujejo gregorijanske melodije. Te pesmi se v prvotni obliki niso ohranile, 

spremenile so svojo strukturo.  

Njihove glasbene značilnosti so: dvanajst zlogov v eni vrstici, dinamika pesmi (parlando in 

rubato), majhen obseg, pogost do-re-mi začetek pesmi. Njihova posebnost je tudi ta, da jih ne 

poznajo po vseh madžarskih jezikovnih področjih, le v Transilvaniji in Moldaviji. (Paksa, 

2002) 

Na sliki 4 je viden primer pesmi iz tega obdobja. 

Slika 4: Psalm iz nadnacionalnega zgod. sloja 
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 (vir: Paksa 2002, str. 96) 

 

1.1.5 Praturški zgodovinski sloj: ljudska pesem v stilu majhnega obsega 

pentatonike 

Po Kodályu se glasba oblikuje skupaj z ljudstvom. Tudi madžarska ljudska glasba je nastala 

skupaj z ljudstvom. Kamor je ljudstvo šlo, ga je spremljalo petje. Vse, kar je vplivalo na ljudi, 

se je odražalo tudi v njihovi glasbi. (Kodály, 1973) 

Pesmi v stilu majhnega obsega pentatonike, ki so nastale v tem obdobju, najdemo v vseh 

dialektih madžarskega jezika. Imajo enostavno, osnovno štiri- in petstopenjsko lestvico in 

naraščajočo melodijo z veliko okraski, ki se razlikujejo v vsaki vrstici. Niso vezane na 

posebne priložnosti, prepevali so jih z različnimi lirskimi in baladnimi besedili. (Paksa, 2002) 

Na sliki 5 je prikazan primer ljudske pesmi iz tega sloja. 

Slika 5: Ljudska pesem v stilu majhnega obsega pentatonike 
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 (vir: Paksa 2002, str. 108) 

 

1.1.6 Praturški zgodovinski sloj: ljudska pesem v pentatoničnem stilu 

padajočega velikega loka 

Ljudska pesem iz tega obdobja je najbolj razvita dediščina madžarskega ljudstva,  nastala pod 

turškim vplivom pred 1300 - 1500 leti. Obsega celo oktavo oz. še nekaj dodatnih tonov izven 

oktave. Melodija je padajoča s pojavom kvintnega odgovora, ki je lahko realen ali tonalen. 

(Paksa, 2002) 

Ta stil najdemo v vseh dialektih, obstaja veliko različic pesmi, spremljali so jih z različnimi 

instrumenti. Primer ljudske pesmi iz praturškega zgodovinskega sloja je prikazan na sliki 6. 

Slika 6: Ljudska pesem v pentatoničnem stilu padajočega velikega loka 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 126) 
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1.1.7 Srednjeveška ljudska glasba 

Madžarsko ljudstvo doživi v srednjem veku veliko sprememb, ko postane srednjeveška 

Evropa del razvitega sveta. Namesto plemen nastopi centralna oblast, izoblikuje se plemstvo, 

vplivna cerkev in na dnu lestvice kmečko ljudstvo. Z gradnjo cerkva in veroukom se 

preoblikuje tudi cerkvena ljudska glasba, na katero vplivajo gregorijanske melodije. Padajoča 

melodija iz prejšnjih obdobij postane naraščajoča, kar je najpomembnejša značilnost ljudske 

glasbe srednjega veka. Besedila pesmi so vezana na priložnosti, ob katerih so jih prepevali: 

poroka, božič, velika noč ipd. (Paksa, 2002) 

V srednjem veku se s posredovanjem francoskih kolonistov na madžarskem jezikovnem 

področju uveljavi tudi žanr balade. Besedila balad opevajo prepovedano ljubezen, prisilne 

poroke, ljubezenske preizkušnje. (prav tam) 

Primer ljudske balade iz obdobja srednjega veka je prikazan na sliki 7. 

Slika 7: Madžarska ljudska balada Rákóczi kocsmábo 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 149) 

 

1.1.8 Ljudska glasba v 16. – 17. stoletju 

V 16. – 17. stoletju se še naprej razvija stil žalostink, hkrati se pa ljudska glasba obogati z več 

različnimi melodikami, kot so skupina melodij Rákóczi, melodika Tinódi in kitica Ballasi.  

Sebestyén Tinódi Lantos je bil pesnik, ki je v svojih pesnitvah podrobno opisoval dogodke iz 

bojev madžarskega ljudstva, obenem pa spodbujal, bodril in moraliziral.  Njegove pesmi so se 
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opirale na melodiko evropskega modernega sveta, vendar jih je obogatil z madžarskimi 

ljudskimi elementi. Ljudstvu so bile njegove pesmi blizu, zato so vplivale tudi na ljudsko 

glasbo. V ljudskih različicah so jih prepevali z različnimi pripovednimi besedili. (Paksa, 

2002) 

Primer ljudske pesmi z melodiko Tinódi je na sliki 8. 

Slika 8: Madžarska ljudska pesem z melodiko Tinódi 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 160) 

Prav tako se je v ljudsko glasbo vpletla kitica Balassi, pesnika Bálinta Balassija. Kljub 

sofisticiranim verzom se ljudstvu pesnitve niso zdele prezapletene, da se jih ne bi naučili. V 

nekaterih ljudskih pesmih je zaslediti podobnost Balassi kitice. (prav tam) 

Pesmi Ferenca Rákóczija so bile cerkvene in posvetne. V ljudski glasbi živi njihov vpliv v 

večzložnih kiticah ter vokalnih in instrumentalnih melodijah. (prav tam) 

 

1.1.9 Ljudska glasba v 18. – 19. stoletju 

V tem obdobju spada Madžarska pod Habsburško monarhijo in je del razvite Evrope. Z 

uvedbo šolanja se razvija pri ljudeh tudi glasbena pismenost. V tem času pride do prvih 

zapisov ljudskih pesmi. 

Izoblikujejo se betlehemske melodije, ki izhajajo iz modernih evropskih, različno 

strukturiranih pesmi v duru. 
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Prav tako nastajajo pesmi novincev, rekrutov (poimenujejo jih verbunkos) , pesmi mladeničev  

ob vstopu v vojsko. Sprva so bile del praznovanja tega dogodka, kasneje so se pa razvile 

prave plesno-glasbene koreografije s pestro instrumentalno spremljavo ciganskih glasbenikov. 

To glasbo čutijo za svojo vsi sloji prebivalstva, prav tako jo kot madžarsko glasbo smatra tudi 

tujina. (Paksa, 2002) 

Novost v ljudski glasbi tega obdobja je sprememba metruma, kajti obvezna rešitev ritma 

ljudske pesmi postane četrtinski takt. (prav tam) 

Na sliki 9 je primer ljudske pesmi iz 18. – 19. stoletja. 

Slika 9: Madžarska ljudska pesem Eredj Éva 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 180) 

 

1.1.10 Ljudska glasba v 19. – 20. stoletju: nov stil 

V tem obdobju se kmečko prebivalstvo bistveno preoblikuje. Veliko ljudi se izobražuje, seli v 

mesta, išče službe v tovarnah. Vse, kar vemo o ljudski glasbi, je bilo zbrano in pridobljeno v 

tem obdobju. 
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Izoblikuje se nov stil v glasbi, narodni noši ter nov plesni stil: čardaš. Pesmi najpogosteje 

spremljajo s citrami, ki so najznačilnejše madžarsko ljudsko glasbilo. Melodika pesmi je 

svobodna, večinoma kupolasta, prevladujejo 2, 3 in 4 četrtinski takt, struktura pesmi je ABBA 

oz. AABA. (Paksa, 2002) 

Primer ljudske pesmi novega stila, nastalega v 19. – 20. stoletju je razviden iz slike 10. 

Slika 10: Madžarska ljudska pesem v novem stilu 

 

 (vir: Paksa 2002, str. 204) 

 

1.2 Gradivo madžarske ljudske glasbe 

Madžarsko ljudstvo je v vseh obdobjih  spremljala glasba. Ljudske pesmi so prepevali tako ob 

posebnih priložnostih  kot tudi brez posebnega razloga med vsakdanjimi opravili. 

Nekatere pesmi so zazvenele le ob pomembnejših običajih in praznovanjih, kot so osebni in 

družinski prazniki (rojstvo otroka, krst, poroka, odhod v vojsko, pogreb), ob cerkvenih 

praznikih in drugih posebnih dnevih med letom (novo leto, pust, cvetna nedelja, velika noč, 

binkošti, advent, božič, dnevi svetnikov ipd.) in določenih kmečkih opravilih (setev,žetev, 

trgatev, koline, molža krav). (Voigt, 1998) 

Ljudske pesmi, ki niso vezane na določene običaje, je bilo slišati vedno in povsod. Ob 

zimskih večerih za pečjo, nedeljskih popoldnevih in večerih, med vsakdanjimi opravili v hiši, 

na dvorišču, med delom na polju, otroško igro ipd. Posebna skupina pesmi so šaljivke in 
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zbadljivke, ki so jih ljudje prepevali ob različnih druženjih, tudi prej omenjenih praznovanjih, 

za popestritev in zabavo. (prav tam) 

Ljudstvo je zmeraj prepevalo, vendar so se strogo držali nekaterih izjem in pravil. V 

adventnem in postnem času sta bila zabava in veseljačenje s petjem in plesom ob glasbeni 

spremljavi prepovedana. Prav tako ni bilo zaželeno petje v času žalovanja in vojne, izjema so 

žalostinke in žalne pesmi, ki so bile primerne le omenjenim okoliščinam. Tudi med ljudmi so 

bile razlike glede na spol, zakonski stan in status v družbi. Poročene ženske so se javno lahko 

zabavale le v družbi svojih mož, vdove so pa smele prepevati le žalostinke. Najrevnejši sloj ni 

imel razloga za veselje in prepevanje, bogataši pa so raje stremeli k umetni, moderni glasbi. 

(prav tam) 

Ljudske melodije so vsebovale tudi  besedilo, ki pa ima svoje različice skoraj v vsakem kraju. 

Vrstice pesmi so vsebovale izometrično število (6, 8, 11 ali 12) zlogov, ki jih je ljudstvo z 

lahkoto prilagajalo, če se ni spomnilo besedila. Pogost pojav v madžarskih ljudskih pesmih je 

dodajanje vzklikov (Hej; Sej haj; Ihajla; Ha te ha ipd.) na začetku ali koncu vrstice oz. 

ponavljanje določenih besednih zvez. Do tega pride v primeru, da vrstice z besedilom niso 

enake dolge in se melodija ritmično ne izide. (Voigt, 1998) 

Posebnost madžarskih ljudskih pesmi je tudi uporaba sinkop, ki so postale nepogrešljiv 

element pesmi. Do izoblikovanja tega ritma je prišlo zaradi besedila, kajti nekatere besede 

niso dobro zvenele na ritem četrtink, zato so ljudje drugače poudarili nekatere zloge. (prav 

tam) 

Kar zadeva glasbeno spremljavo, otroških pesmi in žalostink  niso nikoli spremljali z glasbili, 

spremljali so le nekatere pesmi, vezane na posebne priložnosti in skoraj vse pesmi, ki niso 

bile vezane na določene dogodke. Obstaja pa skupina melodij, ki so jih instrumentalno 

izvajali, le redko so si nanje izmislili besedila. Med madžarska ljudska glasbila spadajo 

piščali, dude, citre, raglje. Muzikanti, pogosto so  bile to »ciganske bande«, so igrali na 

cimbale, kontrabas, violino in violo. Značilnost madžarske instrumentalne ljudske glasbe je 

svojevrstna interpretacija, ki se kaže v pestrosti in okraševanju osnovne melodije. Vsak 

glasbenik je to počel na svojem instrumentu po svoje, skupina pa mu je le sledila, zato je bila 

vsaka izvedba edinstvena in neponovljiva. (prav tam) 
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2 DVOJEZIČNO PODROČJE V PREKMURJU 

Madžarska narodna skupnost živi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju, v 

severovzhodnem delu Slovenije, na tromeji z Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo. Prostorsko se 

deli na dva dela: južni del obsegata občini Lendava in Dobrovnik, severni pa občine 

Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci. Madžari živijo razen tega v večjem številu še v Murski 

Soboti in razpršeno tudi drugod po Sloveniji. Narodnostno, upravno, gospodarsko in kulturno 

središče je mesto Lendava. Območje izvorno ni bilo dvojezično, vasi so bile izključno 

slovenske ali madžarske. Ozemlje je tisoč let spadalo k zgodovinski Madžarski, šele po 

trianonski mirovni pogodbi in priključitvi k Jugoslaviji se je začelo spreminjati in postajati 

dvojezično. Danes se madžarska narodna skupnost od večinskega naroda razlikuje samo še po 

svojem jeziku, specifičnih kulturnih značilnostih, kot so tradicionalne dejavnosti, običaji, 

ljudski prazniki in posebne jedi ter po svoji etnični identitetni zavesti. (Bernjak, 2004) 

 

2.1 Zakonska določila 

Ustava republike Slovenije (1991, 64. člen) zagotavlja madžarskemu jeziku (na narodnostno 

mešanem območju Prekmurja) status uradnega in javnega jezika. Madžarska manjšina  ima 

možnost rabe svojega - maternega jezika na vseh področjih življenja in dela.  

Zakon, ki podrobneje ureja pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega strokovnega 

izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja, je  Zakon o posebnih pravicah italijanske 

in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

25/2001). 

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS, št. 65/94) v 1. členu določa, da: »za 

uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje 

svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo 

pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer avtohtono živijo, 

samoupravne narodne skupnosti«. 

 

Ustava Republike Slovenije (1991, 64. člen) tako določa posebne pravice avtohtone 

madžarske (in italijanske) narodne skupnosti; te so: 
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 pravica do svobodne uporabe narodnih simbolov, 

 za ohranjanje svoje narodne identitete lahko pripadniki te skupnosti ustanavljajo 

organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter 

dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva, 

 pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja teh 

dejavnosti (zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno), 

 pravica do gojitve odnosov s svojim matičnim narodom, 

 pravica do ustanovitve samoupravne skupnosti za uresničevanje svojih pravic, 

 pravica do neposredne zastopanosti v predstavniških organih lokalne samouprave in v 

državnem zboru, 

 pravice so zagotovljene ne glede na število pripadnikov,  

 zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih 

pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja 

predstavnikov narodne skupnosti. 

 

Kljub temu, da ima madžarski jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju status 

pravno enakopravnega jezika, se v praksi žal ne uveljavlja družbeno enakovredna raba 

madžarskega jezika. Iz govornih položajev ga velikokrat izpodriva jezik večinskega naroda. 

(Bernjak, 2004) 

Zakonsko je  za madžarsko narodno skupnost dobro poskrbljeno. Na vseh področjih življenja 

in dela ima vsak posameznik možnost delovanja v svojem jeziku. Pravica do uporabe 

maternega jezika in do izobraževanja v le-tem je za ohranitev narodnostne mešanosti območja 

ključnega pomena, saj se identiteta in odnos otroka do svojega maternega jezika oblikuje prav 

na tej starostni stopnji. Zato je predvsem pomembno, da se določila, ki so zapisana v 

temeljnih dokumentih (Ustava RS, zakoni …) v realnosti tudi udejanjajo in niso le mrtva črka 

na papirju. 

Zanimivo je na tem mestu pogledati dobre prakse in primerjave z  drugimi državami ter 

zakonodajo Evropske unije, ki v svojem bistvu temelji sicer na gospodarskih temeljih, vendar 

je hkrati ena izmed temeljnih značilnosti in prednosti tudi multikulturalizem ter poudarek na 

ohranjanju jezikovnih, kulturnih in etničnih raznolikosti. 
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V primerjavi z drugimi mednarodnimi organizacijami (svet Evrope, OVSE, OZN) se je 

Evropska unija relativno malo ukvarjala z varstvom narodnim manjšin. Vzrokov za to je 

veliko, med drugim tudi ta, da je bilo povezovanje evropskih skupnosti do ustanovitve 

Evropske unije vezano predvsem na gospodarsko področje in zato v pogodbah o ustanovitvi 

skupnosti ni bilo danih pravnih osnov za delovanje institucij na področju varstva narodnih 

manjšin. (Polzer, 2002) 

Manjšinske pravice so tako omenjene zgolj obrobno ali v posebnih dekretih, niso pa v večjem 

obsegu vključene v ustanovne listine Evropske unije. (prav tam) 

 

2.2 Narodnost in kultura 

Po Gönczu (2010) sodijo med najvažnejše dejavnike oblikovanja in ohranjanja narodne 

zavesti sleherne manjšinske skupnosti »raba maternega jezika, izoblikovanje kulturnih 

ustanov ter subjektov lastnega javnega informiranja, organiziranost narodne skupnosti in 

organiziranost ter uspešnost šolskega sistema« (Göncz 2010, str. 10). 

Nekateri posamezniki, ki izhajajo iz družin, kjer je eden izmed staršev slovenske, drugi pa 

madžarske narodnosti in doma uporabljajo oba jezika v enaki meri, tudi oba doživljajo kot 

materna jezika, se težko opredelijo, kateri  je zanje prvi in kateri drugi jezik. Nećak Lük 

(2000) pravi, da »v narodno mešanih okoljih, kjer so ljudje dnevno soočeni z dvema 

kulturama in jezikoma, postaja narodna identiteta vse bolj kompleksen fenomen« (Nećak Lük 

2000, str. 81). V narodno mešanih okoljih se ljudje bolj zavedajo svoje narodne pripadnosti in 

jim le-ta veliko pomeni. (prav tam) 

V ljudski kulturi, v visoki kulturi, mentaliteti in kulturnem obnašanju manjšinske skupnosti so 

(v širšem smislu) izražene tiste značilnosti, ki jo ločijo od večinskega naroda. Eden 

najpomembnejših dejavnikov oblikovanja zavesti o skupni pripadnosti je lastna kultura. 

Ohranjanje, negovanje in razvijanje kulture v manjšinskih skupnostih je povezano z 

dvojezičnostjo in dvokulturnostjo skupnosti. (Bernjak, 2004)  

Za večino pripadnikov narodnosti pomeni kultura narodno identiteto. Na območju Prekmurja 

sta imeli kultura in znotraj nje ljubiteljska kultura vedno  veliko vlogo. Ljudje radi sodelujejo 

v kulturnih dejavnostih. V skoraj vsakem naselju v Prekmurju deluje kulturno društvo, v 

katerem ohranjajo pretežno madžarsko tradicijo. Najštevilčnejše so skupine ljudskih pevcev, 
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folklorne skupine in skupine ljudskih ročnih del - vezenin. Sledijo jim citrarji, priložnostne 

literarne in recitacijske skupine ter maloštevilne amaterske dramske skupine. V kulturno 

dejavnost spada tudi literarna sekcija pisateljev, likovne razstave domačih in madžarskih 

umetnikov, organiziranje različnih tekmovanj, ogled kulturnozgodovinskih znamenitosti 

Madžarske in kulturne prireditve ob madžarskih praznikih. (prav tam) 

Na področju tiska popolnoma samostojno deluje Zavod za informiranje narodnosti, na 

področju kulture, ohranjanja tradicij, izdaje madžarskih knjig pa Zavod za kulturo madžarske 

narodnosti, ki opravlja tudi določeno stopnjo znanstvenega raziskovanja. Avtonomna 

elektronska medija sta še Pomurski madžarski radio in Uredništvo madžarskih televizijskih 

oddaj. (prav tam) 

Za ohranjanje in razvijanje narodne manjšine je pomemben pogoj tudi sodelovanje z 

narodom, ki ji manjšina pripada. Na intenzivnost in kvaliteto stikov z matico skrbi Pomurska 

madžarska samoupravna narodna skupnost, ki vključuje to območje  tudi v medregionalno in 

obmejno sodelovanje na vseh ravneh življenja. (prav tam) 

 

2.3 Dvojezičnost 

Dvojezičnost je sposobnost komuniciranja v dveh jezikih. 

Madžarski jezik spada v ugrofinsko jezikovno skupino, slovenski jezik pa izhaja iz slovanske 

skupine jezikov. Narodna skupnost v Prekmurju torej govori dva med seboj že po izvoru, kaj 

šele po značilnostih, zelo različna jezika. 

Bernjakova definira dvojezičnost  kot »zelo spremenljiv, na družbeni ravni s številnimi socio-

kulturnimi dejavniki, v individualnem merilu pa s številnimi osebnostnimi lastnostmi 

določljiv pojav« (Bernjak 2004, str. 21). 

Funkcionalno razmerje med obema jezikoma po Nećak Lük (1978, str. 5) lahko označimo kot:  

 jezik širše družbene skupnosti (tj. jezik naroda, s katerim narodna manjšina živi v isti 

družbeno-politični ureditvi in je drugi jezik dvojezičnih pripadnikov manjšinskega 

naroda),  

 jezik narodne manjšine (to je standardni oziroma pogovorni jezik njene narodne 

matice). 
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O funkcionalni dvojezičnosti govorimo takrat, kadar na določenem ozemlju niso dvojezični le 

pripadniki manjšinskih skupnosti, ampak je dvojezičnost pogosto prisotna tudi pri pripadnikih 

večinskega naroda. Pri funkcionalni dvojezičnosti lahko pripadniki manjšine oz. narodnosti v 

vseh govornih položajih uporabljajo svoj materni jezik v komuniciranju znotraj skupine in 

zunaj nje. Formalno je raba maternega jezika manjšine omogočena z dvojezično organizacijo 

dela institucionalnega sistema, neformalno pa z dejstvom, da pripadniki večine vsaj pasivno 

obvladajo njihov materni jezik. Sistem vzgoje in izobraževanja, v katerem mladi obeh 

narodnosti pridobivajo osnove sporazumevanja v dveh jezikih, je osnova za razvoj 

funkcionalne dvojezičnosti. (Nećak Lük, 1989) 

Katere jezike bo usvojil otrok, je odvisno od njegovega jezikovnega okolja. Če je le to 

jezikovno homogeno, bo usvojil tisti jezik, ki ga sliši v svoji širši okolici. Odraščanje med 

dvema jezikoma pripelje do dvojezičnosti. (Knaflič, 1997) 

Bernjakova (2004) po raziskavah sodeč ugotavlja, da je jezik manjšine na narodnostno 

mešanem področju Prekmurja premalo prisoten v dvojezičnem poslovanju, na sodišču, 

oblasti, upravi ter tudi v govornih položajih, ki so priložnost za rabo v dvojezičnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah - v šoli in vrtcu. Verski obredi, bogoslužje in verouk potekajo v 

obeh jezikih, jezik administracije pa je pretežno slovenski. 

Manjšinski mediji, torej Pomurski madžarski radio (Muravidéki Magyar Rádió), časopis 

Népújság in televizijske oddaje, npr. Mostovi/Hídak so v madžarskem jeziku. Televizijske 

oddaje imajo slovenske podnapise.  

Dosledno je uveljavljena napisna dvojezičnost, in sicer imena krajev, ulic in trgov, tudi oblike 

javnega sporočanja so v veliki meri dvojezične.  

Raba jezika manjšine je najbolj prisotna v kulturnih društvih in v storitveni dejavnosti, torej v 

neformalnem javnem sporazumevanju. (Bernjak, 2004) 

Po Bokorju (2009) se izgublja tudi prestiž madžarščine v Prekmurju, veliko ljudi daje pod 

vprašaj njeno vrednost in potrebnost ter možnost uveljavljanja z njo po svetu. Spet drugi pa so 

ji še bolj naklonjeni kot nekoč in med svojimi pogovornimi dejavnostmi zavestno iščejo lepe, 

slovnično pravilne izraze za poimenovanja, medtem ko se večina ljudi zadovolji s slovenskimi 

ustreznicami. Rabo madžarščine v vsakdanjih situacijah izpodriva slovenščina. 
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Za ohranitev maternega jezika narodnostne skupnosti sta nujna pogoja: naklonjena 

zakonodaja in jezikovna politika. Vendar to še ne pomeni, da se bo manjšinski jezik v 

realnosti uporabljal in ohranjal. Tudi večinski narod mora biti dvojezičnosti naklonjen in jo 

sprejemati. 

 

2.4 Dvojezično šolstvo 

Madžarski manjšini je bilo izobraževanje v maternem jeziku omogočeno v Jugoslaviji  po prvi 

svetovni vojni, v skladu z zahtevo Društva narodov o zaščiti etničnih, kulturnih in jezikovnih 

značilnosti prebivalstva. Model izobraževanja je nato prevzela SFRJ in nadaljevala s prakso 

poučevanja otrok madžarske narodnosti v posebnih oddelkih z madžarskim učnim jezikom. 

Iskanje ustreznejšega modela izobraževanja se je pojavilo po drugi svetovni vojni, saj so se 

oddelki z madžarskim učnim jezikom praznili, ker so starši množično vpisovali otroke v 

oddelke s slovenskim učnim jezikom. Bolje se je namreč godilo tistemu, ki je znal slovensko. 

Tudi srednješolsko izobraževanje v madžarskem jeziku je bilo videti iluzorno. Po vzoru 

švicarske prakse je bil izbran koncept dvojezične šole s poukom v dveh jezikih in etnično ter 

jezikovno mešano sestavo oddelkov. (Nećak Lük, 2010) 

S šolsko prenovo v devetdesetih letih se je začela spreminjati jezikovna organizacija 

dvojezičnega pouka. Prej je bil namreč poudarek poleg razvijanja materinščine obeh 

skupnosti  na dobrem znanju slovenščine. Ob uvedbi devetletne osnovne šole v Sloveniji so se 

oblikovale nove smernice za izvedbo dvojezičnega pouka. Nova jezikovna organizacija pouka 

omogoča med drugim oblikovanje učnih skupin in v prvi triadi dva učitelja v razredu. Na ta 

način dobivata obe materinščini poudarjeno vlogo. Z vključitvijo obeh držav v EU se 

pripadnikom madžarske skupnosti odpirajo možnosti nadaljnjega izobraževanja tudi v 

izobraževalnih ustanovah onkraj meje. (prav tam) 

 

3 POUK NA DVOJEZIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH V 

PREKMURJU 

Po Gabru in Kos Kecojević (2011) je »šola kot polje pridobivanja znanja, spretnosti in 

vrednot skozi oboje in obojem tudi polje izkušanja življenja, sobivanja in sooblikovanja« 
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(Gaber, Kos Kecojević 2011, str. 30). Skozi dejavnosti, organizacijo, odnose v njej »…mora 

postati prostor, v katerega se tako učiteljstvo kot učenci radi vračajo« (prav tam, str. 30). 

Na narodnostno mešanem območju v Prekmurju obstajajo štiri dvojezične osnovne šole: DOŠ 

I Lendava, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Genterovci in DOŠ Prosenjakovci ter ena dvojezična 

osnovna šola s prilagojenim programom: DOŠ II Lendava. 

Dvojezična osnovna šola zagotavlja slovenskim otrokom možnost enakovrednega 

izobraževanja v slovenskem jeziku, madžarskim otrokom pravico do izobraževanja v 

madžarskem jeziku, slovenskim in madžarskim učencem prijaznejši in kvalitetnejši model 

dvojezične osnovne šole, in sicer tako, da se ohranjajo osnovna načela dvojezičnega modela, 

in tudi tako, da se v model dvojezične osnovne šole vnese večja možnost osebne izbire, kar 

pomeni večjo diferenciacijo poučevanja in rabe obeh jezikov. (Izvedbena navodila, 2005) 

V dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki 

obvladajo oba učna jezika. Dvojezični vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju 

skrbeti za sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega naroda in 

madžarske narodne skupnosti. (Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 

skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 2001, čl. 14)   

Strokovni delavec obvlada madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične 

srednje šole ali fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ter fakultativnega 

pouka madžarskega jezika na visoki ali univerzitetni ravni in si je pridobil predpisano 

izobrazbo v slovenskem ali madžarskem jeziku. (prav tam, 2001, čl. 15) 

 

3.1 Model dvojezične vzgoje in izobraževanja 

»Model dvojezične vzgoje in izobraževanja v Prekmurju sodi med dvosmerne modele 

enakovrednega ohranjanja dveh jezikov. Značilnost tega modela je, da dvojezični pouk 

obiskujejo učenci slovenske in madžarske narodnosti, torej učenci dveh maternih jezikov. Oba 

jezika imata tako status učnega jezika kot učnega predmeta in sta enakovredna pri 

sporazumevanju med poukom in zunaj njega ter pri delovanju šole na ustni in pisni ravni.« 

(Bela knjiga 2011, str. 353). 

V dvojezičnih osnovnih šolah sta učna jezika dva: slovenski in madžarski.  
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Po Nećak Lük uresničuje dvojezična osnovna šola poleg splošnih ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja še »… naslednje cilje, s katerimi prispeva k ohranjanju identitete in razvijanju 

jezika madžarske narodne skupnosti: 

 razvijanje zavesti o pripadnosti madžarski narodni skupnosti ter razvijanje lastne 

kulturne tradicije, 

 razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in madžarskem jeziku na ravni 

vseh štirih jezikovnih spretnosti (razumevanje, sporočanje, branje, pisanje) ter s tem 

ustvarjanje pogojev za nadaljnje izobraževanje v vsakem od obeh jezikov, 

 razvijanje zavesti o funkcijah slovenskega in madžarskega jezika kot uradnih jezikov 

na narodno mešanem območju ter razvijanje vzorcev sporazumevanja v jezikovno 

mešanem okolju, 

 razvijanje védenja o zgodovinski, naravni in kulturni dediščini madžarskega naroda in 

madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, 

 razvijanje zavesti o povezanosti narodne skupnosti z njenim matičnim narodom, 

 vzgoja za medsebojno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti in tvorno sobivanje ljudi 

različnega etničnega porekla in jezika na narodno mešanem območju in v širšem 

slovenskem prostoru, 

 seznanjanje s položajem slovenske in drugih narodnih skupnosti na Madžarskem in v 

drugih sosednjih državah, 

 vzpostavljanje vezi s pripadniki ter ustanovami (zlasti šolami) teh skupnosti na 

Madžarskem, 

 ustvarjanje pogojev za dejavno vlogo na stičišču slovenskega, ugrofinskega in 

germanskega jezika ter kulturnega sveta v združeni Evropi« (Izvedbena navodila 

2005, str. 4). 

Uspešno uresničevanje ciljev in nalog dvojezične osnovne šole zagotavljajo prilagojen 

predmetnik in učni načrti, ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev, ki obvladajo oba  

jezika, dvojezični učbeniki, dodatna učna sredstva za izvajanje narodnostnega programa ter 

prilagojeni normativi in standardi. (Bela knjiga, 2011)  
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V dvojezično osnovno šolo se vključujejo učenci iz narodno mešanega območja Prekmurja. 

Učenci, ki pridejo iz enojezičnega območja (prešolanje), se vključijo v delo pri drugem jeziku 

in v dvojezično delo po individualnem programu. (Izvedbena navodila, 2005) 

 

3.2 Predmetnik 

Dvojezične osnovne šole na narodnostno mešanem območju v Prekmurju imajo prilagojen 

predmetnik, ki ga je določil  Strokovni svet RS za izobraževanje. 

Predmetnik dvojezične osnovne šole je dopolnjen s predmeti: slovenščina kot drugi jezik v 

prvem triletju, madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik. Zaradi tega je 

delno spremenjen obseg ur predmetov iz temeljnega predmetnika (slovenščina kot 

materinščina, madžarščina kot materinščina, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, družba, 

spoznavanje okolja, državljanska vzgoja in etika, naravoslovje, naravoslovje in tehnika, 

tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja). (Izvedbena navodila, 2005) 

Zaradi prilagojenega obsega ur v predmetniku učenci v dvojezični osnovni šoli izbirajo dva 

izbirna predmeta: enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega 

sklopa. V primeru, da so med izbirnimi predmeti izbrani literarni klub, šolsko novinarstvo, 

gledališki klub, umetnostna zgodovina, likovno snovanje, glasba, plesne dejavnosti, 

informacijsko opismenjevanje ali madžarska zgodovina, je potrebno znotraj ciljev teh 

predmetov nameniti posebno pozornost  narodnostnim vsebinam. (prav tam) 

Zaradi dodanih vsebin iz madžarske kulture, zgodovine in zemljepisa so učni načrti 

prilagojeni pri družbi, zgodovini, geografiji, glasbeni vzgoji, likovni vzgoji ter državljanski 

vzgoji in etiki. (Izvedbena navodila, 2005) 

Učenci so ocenjevani pri vseh predmetih, razen pri jezikih, na osnovi odgovorov v jeziku, ki 

ga sami izberejo; praviloma je to njihov prvi jezik oziroma jezik, v katerem se lažje izražajo. 

Učitelji pripravljajo vsa pisna gradiva za preizkuse znanja pri vseh predmetih, razen pri prvem 

in drugem jeziku, v slovenskem in madžarskem jeziku. (prav tam) 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju razrednik sproti beleži, spremlja napredek in 

dosežke učencev in ob koncu šolskega leta napiše opisne ocene, ki morajo biti prav tako  

napisane dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku. (prav tam) 
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Učbeniki so v 1. razredu enojezični, torej slovenski ali madžarski, od 2. razreda naprej pa 

morajo biti dvojezični. Praktično je to tako, da se podvajajo strani, na eni je snov napisana v 

slovenskem jeziku, na drugi v madžarskem. Edina založba, ki je zaenkrat pripravljena izdajati 

dvojezične učbenike in delovne zvezke, je založba Modrijan. Prevodi iz slovenščine nastanejo 

v sodelovanju učiteljev  dvojezičnih šol z različnimi strokovnjaki na tem področju. 

 

3.3 Jezikovna organizacija pouka 

Pouk na dvojezični osnovni šoli poteka pri vseh predmetih dvojezično, v slovenskem in 

madžarskem jeziku. Izjema so jeziki. 

Pri organizaciji pouka jezikov je ključna sporazumevalna zmožnost otrok ob vstopu v šolo. 

Otroci slovenščino in madžarščino različno obvladajo, glede na to, ali gre za njihov materni 

jezik ali ne. Pouk učnih jezikov je zasnovan tako, da po eni strani omogoča nemoteno 

optimalno razvijanje sporazumevalne zmožnosti otrok v prvem (maternem) jeziku, drugi jezik 

pa jim približa po ustreznih metodičnih poteh. Na ta način pospešuje aktivno sodelovanje 

učencev pri dvojezičnem pouku tudi takrat, ko delo poteka v njihovem šibkejšem (tj. drugem) 

jeziku. (Izvedbena navodila, 2005) 

Slovenski in madžarski jezik se poučujeta na dveh ravneh. 

Pouk slovenščine poteka v prvem izobraževalnem obdobju na dveh ravneh (SJ1 in SJ2). 

Predmetnik dvojezične osnovne šole v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju določa 

prehod učencev od slovenščine kot drugega jezika k slovenščini kot maternemu jeziku in s 

tem na enoten učni načrt za slovenščino kot prvi jezik. (prav tam) 

V 4. razredu mora šola učencem pri slovenščini omogočiti mehek in postopen prehod. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti odpravljanju primanjkljaja v ustnem in pisnem 

izražanju učencev, kar se lahko doseže z delom v manjših skupinah, primernim obsegom 

vsebin ter ustrezno rabo aktivnejših oblik in metod dela. (prav tam) 

Pouk madžarščine poteka na dveh ravneh (MJ1 in MJ2) v vseh treh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. Učencem, ki se učijo madžarskega jezika kot drugega jezika, se na začetku drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko omogoči prehod od madžarščine kot drugega jezika k 

madžarščini kot prvemu jeziku. (prav tam) 
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V tretjem ocenjevalnem obdobju 4. razreda ter v 5., 6. in 7. razredu poteka fleksibilna 

diferenciacija pri pouku slovenščine kot prvega jezika ter pri pouku madžarščine kot prvega 

jezika. Nivojski pouk v homogenih učnih skupinah pri fleksibilni diferenciaciji je namenjen 

utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in razširjanju učne snovi. (prav tam) 

V 8. in 9. razredu poteka pouk slovenščine kot prvega jezika in pouk madžarščine kot prvega 

jezika po modelu zunanje diferenciacije tako kot v enojezičnih šolah in z enakimi kriteriji 

delitve na nivojske skupine. (prav tam) 

Pri pouku ostalih predmetov sta oba jezika učna jezika. Razmerje med jezikoma se prilagaja 

konkretnemu okolju in narodnostni sestavi učencev na posamezni šoli. (prav tam) 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučujeta v razredu dva učitelja, eden z visoko 

kompetenco v slovenskem, drugi pa v madžarskem jeziku. Pouk poteka po načelu »ena oseba 

– en jezik«. Po Nećak Lük (1999) je metoda vezave jezika na osebo tem bolj priporočljiva, 

čim mlajši je otrok. Stroka uvršča ta model med optimalne strategije razporejanja jezikov, s 

katero se razvija sporazumevalna zmožnost otrok v obeh jezikih. 

S prisotnostjo dveh pedagogov je mogoče organizirati izvedbo dvojezičnega pouka, pri čemer 

se upošteva dosežena sporazumevalna zmožnost učencev v slovenskem in madžarskem 

jeziku. Učitelja skupaj načrtujeta delo v razredu; v vseh pripravah (letni, mesečni, tedenski in 

dnevni) poleg vsebinskega  načrtujeta tudi jezikovno izvajanje pouka. (Nećak Lük, 1999) 

V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta slovenščina in madžarščina učna 

jezika pri pouku vseh ostalih nejezikovnih predmetov. Pouk poteka po ciljnovzporedni 

metodi, kar pomeni, da poteka obravnava snovi v enem jeziku, poglabljanje, utrjevanje in 

povzetki z zapisom izrazja pa v drugem jeziku. Razmerje med jezikoma se prilagaja 

konkretnemu okolju in narodnostni sestavi učencev na posamezni šoli (večinoma je 70:30 oz. 

60:40 v prid slovenskemu jeziku). (Izvedbena navodila, 2005) 

Za učinkovitejše razvijanje jezikovne zmožnosti v madžarskem oziroma slovenskem jeziku 

lahko šola pri določenih predmetih oblikuje učne skupine, v katerih poteka pouk pretežno v 

madžarskem oziroma slovenskem jeziku. Jezikovne učne skupine se lahko oblikujejo pri več 

predmetih iz obeh sklopov (naravoslovno-tehničnem in družboslovno humanističnem), vendar 

v II. vzgojno-izobraževalnem obdobju največ pri dveh predmetih, v III. vzgojno-



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Laura Vöröš, diplomsko delo 
 

24 
 

izobraževalnem obdobju pa pri treh predmetih po 1 učno uro na teden ali pa pri enem 

predmetu v obsegu vseh ur po predmetniku. (prav tam) 

Pri teh predmetih je pouk jezikovno urejen na naslednji način: dvojezični pouk v 

(heterogenih) matičnih oddelkih po ciljnovzporedni metodi (npr. SJ/70: MJ/30) ali pouk v 

madžarskih oziroma slovenskih homogenih jezikovnih učnih skupinah, pretežno v 

madžarskem jeziku v madžarski skupini (npr. MJ/80 : SJ/20) oziroma pretežno v slovenskem 

jeziku v slovenski skupini (npr. SJ/80 : MJ/20). (prav tam) 

Jezikovne učne skupine se lahko oblikujejo samo s pisnim soglasjem staršev, ki jim šola 

predstavi oba modela izvajanja, nato pa skupaj izberejo prvi, drugi ali kombinacijo obeh 

modelov poučevanja. V primeru, da starši v oddelku ne soglašajo s poučevanjem v jezikovnih 

skupinah, se te ne oblikujejo in poteka pouk pri vseh predmetih dvojezično. (prav tam) 

 

4 MADŽARSKA GLASBA PRI POUKU GLASBENE VZGOJE  

Pouk glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah se razlikuje od tistega na enojezičnih 

osnovnih šolah v prvi vrsti zato, ker poteka v slovenščini in madžarščini. Učenci uporabljajo 

tudi drugačne, dvojezične učbenike in delovne zvezke s prilagojeno vsebino za dvojezične 

šole. 

 

4.1 Učni načrt za glasbeno vzgojo 

V učnem načrtu za dvojezične osnovne šole je določeno, da ima predmet glasbena vzgoja 

prilagojen obseg ur ter prilagojene vsebine. 

V naslednjih treh podpoglavjih smo primerjali predlagane vsebine iz učnega načrta za 

glasbeno vzgojo za enojezične osnovne šole z učnim načrtom za glasbeno vzgojo za 

dvojezične osnovne šole, ki sta bila sprejeta s strani Zavoda RS za šolstvo. 

 

4.1.1 Prvo triletje 
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V prvem triletju je urni obseg pouka glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah enak 

obsegu na enojezičnih osnovnih šolah. 

V 1. razredu so za dvojezične osnovne šole učnemu načrtu za enojezične osnovne šole dodane 

naslednje ljudske pesmi v madžarščini: Zsipp-zsupp, Ég a gyertya, Esik az eső, Száncsengő in 

Elvesztettem zsebkendőmet. Dodani sta tudi dve vsebini za poslušanje, in sicer Bartók: 

Mikrocozmos 1; Ples v obliki kanona ter prav tako Bartók: Willage song. Vse ostale 

predlagane vsebine so enake v obeh učnih načrtih. 

V 2. razredu so dodane naslednje ljudske pesmi v madžarščini: Lánc, lánc, Hull a pelyhes, Kis 

karácsony, Bujj, bujj zöld ág, Süss fel nap, Gyerekek, gyerekek in Hová mégy te kis nyulacska. 

Dodana je tudi ena umetna pesem v madžarščini, in sicer Szőnyi: Hivogat az iskola, ter 

vsebini za poslušanje: Bartók: Mikrocozmos 2; Tržnica in Dvogovor. Preostale vsebine se v 

učnih načrtih ne razlikujejo. 

V 3. razredu so učnemu načrtu dodane ljudske pesmi v madžarskem jeziku:  Süssünk, 

süssünk, Virágéknál ég a világ, Kis kece lányom, Icike-picike, Cickom, cickom; in umetne 

pesmi v madžarščini: Bárdos: Szőlő érik, Kodály: Dolgozni szaporán, Kodály: Megy az úton 

a katona in Szőnyi: Messze száll a fecske. Dodani sta dve ritmični besedili (Már tapsoljunk in 

Körtefa) ter tri skladbe za poslušanje: Bartók: Mikrocozmos 2; Naglas in Mikrocozmos 3; 

Image a J. S. B. ter Vražji ples. Vse ostale predlagane vsebine so enake kot v učnem načrtu za  

enojezične osnovne šole. 

 

 

4.1.2 Drugo triletje 

V drugem triletju je na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju skrčen urni obseg pouka 

glasbene vzgoje: v 4. in 5. razredu iz 1,5 ure tedensko na 1 uro. 

V 4. razredu je učnemu načrtu za enojezične osnovne šole dodanih veliko ljudskih pesmi v 

madžarščini: Házunk előtt, Este van már, Kis kece lányom dallamára, Száraz tónak, Télapó itt 

van, Koszorú, Láttál-e már, Bújj, bújj, itt megyek, Hopp, Juliska, Árkot  ugrott a szunyog in A 

bundának nincs gallérja. Dodane so tudi tri umetne pesmi v madžarščini: Köszöntő, Ó, ha 

cinke volnék in Kodály: Szól a nóta halkan. Dodatni skladbi za poslušanje sta Bartókovi 

Mikrocozmos 1, Svobodni kanon in Mikrocozmos 4, Playsong. Tudi v četrtem razredu so vse 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Laura Vöröš, diplomsko delo 
 

26 
 

ostale predlagane vsebine enake v obeh učnih načrtih. Zaradi skrčenega obsega ur na teden 

morajo učitelji  izpeljati vsebine iz učnega načrta zelo premišljeno. 

V 5. razredu je učnemu načrtu dodanih manj vsebin v madžarščini. Dodane ljudske pesmi so: 

Ettem szőlőt, A lendvai híres lányok, A csentei túrós mácsék in Göntérházi libajárás. Dodane 

so tudi tri umetne pesmi v madžarščini, in sicer naslednje: Kodály, Zöld erdőben, Bárdos, 

Jókedvű hét in Szőnyi, Úttörődal. Dodane skladbe za poslušanje so Bartókove: Mikrocozmos 

2, Stoccato in Legato; Mikrocozmos 3, Variacije in Mikrocozmos 4, 3/4 in ples. Preostale 

predlagane vsebine so v obeh učnih načrtih enake. Tudi v 5. razredu morajo učitelji vsebine 

preudarno razporediti, da jim uspe uresničiti vse cilje iz učnega načrta v krajšem času. 

V 6. razredu so učnemu načrtu za dvojezične osnovne šole dodane naslednje ljudske pesmi v 

madžarščini: Szánt a babám, Házunk előtt in Csillagok, csillagok. Samo dve umetni pesmi v 

madžarščini sta dodani, to sta Praetorius: Énekeld magyar ifjúság in Quodlibet: Már ébred a 

hajnal. Veliko dodatnih predlaganih vsebin je za poslušanje: Kodály: Kórósok, Kodály: 

felszállott a páva, Schubert: A pisztráng, Ljudska: Hej, igazítsad, Kodály: Galántai táncok, 

Liszt: Velika simfonična fantazija in Les Preludes ter Kodály: Psalmus Hungaricus. Ostale 

vsebine v dvojezičnem učnem načrtu za glasbeno vzgojo so enake kot v učnem načrtu za 

enojezične osnovne šole. 

 

4.1.3 Tretje triletje 

Tudi v tretjem triletju je urni obseg glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah skrčen, in 

sicer v 9. razredu iz 1 ure tedensko na samo 0,5 ure tedensko. 

V 7. razredu so predlaganim vsebinam v  učnem načrtu glasbene vzgoje za dvojezične 

osnovne šole dodane naslednje ljudske pesmi v madžarščini: Édes rózsám,  Jaj, de beteg 

vagyok, Az én rácsos kapum, Erdő, erdő, Juhászlegény in Szépen úszik a vadkacsa. Dodane so 

tudi nekatere umetne pesmi v madžarskem jeziku, in sicer Kerényi: Már nyugosznak a 

völgyek, Bach: Kapljica veselja, Caldara: Erdei vigasság in Bárdos: Jázminbokor. Dodatna 

vsebina za poslušanje je samo Fornsete: Nyárkánon.  

V 8. razredu sta predlaganim vsebinam v učnem načrtu za glasbeno vzgojo dodani samo dve 

ljudski pesmi v madžarščini, in sicer Hej, halászok in De szeretnék rámás csizmát ter samo 

ena umetna pesem: Mozart: Vágyódás a tavasz után. Dodanih je veliko skladb za poslušanje: 
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Liszt: Koncertna simfonija, Chopin: Táncos nóta, Liszt: Hajnalozó, Liszt: Hungaria, Bartók: 

Grad vojvode Sinjegradca, Schubert: Pusztai rózsao . Posebnost v 8. razredu v prilagojenem 

učnem načrtu pa je dodatno poglavje o madžarski umetni glasbi ter o pesmih pesnika Petőfija 

v madžarski glasbi. Pesmi oz. skladbe, ki so tu posebej predlagane, so: Balázs-Petőfi: Reszket 

a bokor in Fa leszek ter Karai: Dal a hazáról.  

V 9. razredu predlaganim vsebinam učnega načrta za glasbeno vzgojo ni dodana nobena 

ljudska pesem v madžarščini, je pa dodanih nekaj umetnih: Szíjjártó: Körtefa, körtefa in Este 

van a faluba, Kodály: A juhász in A jó gazdasszony, Bárdos: Menyasszony, vőlegény in 

Csöndes kánon, Szabó: nyári dal ter Bárdos: Huszárnóta. Predlaganim vsebinam za 

poslušanje so dodane: Bartók, Glasba za godala, tolkala in celesto in Mikrocozmos 6, Kodály, 

Galántai táncok, in Marasszéki táncok. Vse ostale vsebine so enake. Vsebin je kljub 

skrčenemu urnemu obsegu veliko. Učitelji morajo zelo ekonomično načrtovati in uresničevati 

vsebine predmeta. 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

5.1 Raziskovalni problem 

Pouk glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah se v več pogledih razlikuje od tistega na 

enojezičnih osnovnih šolah. Prvi in najpomembnejši dejavnik je dvojezičnost, saj poteka pouk 

v dveh jezikih, kar pomeni, da mora učitelj snov obravnavati v obeh jezikih. Drugi dejavnik je 

zaradi madžarščine zmanjšano število ur pri predmetih, kot so likovna, športna, tehnična in 

glasbena vzgoja, kar pomeni, da je načrtovano potrebno izvesti v krajšem času. Zadnji, a prav 

tako pomemben dejavnik, so dodatne glasbene vsebine iz madžarskega glasbenega izročila, ki 

so določene z učnim načrtom za dvojezične osnovne šole.  

Dvojezične osnovne šole obiskujejo učenci obeh narodnosti, slovenske in madžarske, zato je 

pomembno, da v enaki meri spoznavajo obe kulturi. Učijo se obeh jezikov, obravnavajo 

književnost, zemljepis, zgodovino in tudi glasbo obeh narodov.  
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V raziskavi smo se osredotočili na slednje, na madžarsko glasbo pri glasbenem pouku, 

natančneje na obravnavo ljudskega izročila, ki je temelj kulture vsakega naroda. Zanimalo nas 

je, kakšen odnos imajo učitelji in učenci do madžarske ljudske glasbe, kako jo obravnavajo v 

šoli, v kolikšni meri in na kakšne načine spoznavajo to dediščino, kako pomembna jim je. 

 

 

5.2 Cilji raziskave  

V diplomskem delu smo s pomočjo raziskave želeli preučiti stališča, ki jih imajo učitelji in 

učenci do madžarske ljudske glasbe, na kakšen način  jo v šoli obravnavajo  in kako 

pomembna je za učitelje ter učence. Glede na predmet in problem raziskave smo postavili 

naslednje cilje: 

- ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev in učencev do madžarskega in slovenskega ljudskega 

glasbenega izročila na dvojezičnih šolah; 

- ugotoviti, kako se učitelji pripravljajo na pouk glasbene vzgoje, ko obravnavajo madžarsko 

ljudsko glasbo; 

- ugotoviti, v kolikšni meri učenci spoznajo madžarsko ljudsko glasbo (v primerjavi s 

slovensko) glede na zmanjšano število ur pouka glasbene vzgoje zaradi dvojezičnosti; 

- dokazati pomembnost poznavanja slovenske in madžarske ljudske dediščine za vsakega 

posameznika. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na raziskovalni problem in cilje raziskave smo oblikovali štiri sklope raziskovalnih 

vprašanj: 

Stališča učiteljev in učencev do madžarskega in slovenskega ljudskega glasbenega 

izročila 

 Kakšno stališče imajo učitelji in učenci do madžarskega in slovenskega ljudskega 

glasbenega izročila? 

Pouk glasbene vzgoje, ko se obravnava madžarska ljudska glasba 
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 Kako se učitelji pripravljajo na pouk glasbene vzgoje, ko obravnavajo madžarsko 

ljudsko glasbo in s čim si pri  delu pomagajo? 

 Ali uporabljajo pri obravnavi madžarske ljudske glasbe kakšne drugačne metode 

poučevanja? 

 Kako poglobljeno obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo glede na zmanjšano število 

ur glasbenega pouka zaradi dvojezičnosti? 

Poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi 

 Kako dobro poznajo učenci madžarske in slovenske ljudske pesmi? 

 Ali je poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi odvisno tudi od narodnosti 

učencev?  

Pomembnost poznavanja slovenske in madžarske kulturne dediščine 

 Ali se učitelji in učenci zavedajo pomembnosti poznavanja ljudske dediščine za 

vsakega posameznika? 

 Ali je poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi pri učencih odvisno tudi od 

njihovega mnenja o pomembnosti poznavanja ljudske glasbe? 

 

5.4 Hipoteze 

Skladno z raziskovalnimi vprašanji smo postavili hipoteze, ki smo jih prav tako razdelili v 

štiri sklope. 

Stališča učiteljev in učencev do madžarskega in slovenskega ljudskega glasbenega 

izročila 

H1: Učitelji imajo pozitivno stališče do madžarskega ljudskega izročila. 

H2: Učenci imajo radi slovensko in madžarsko ljudsko glasbo. 

H3: Učenci radi izvajajo slovenske ljudske pesmi in plese ter igrajo na slovenska ljudska 

glasbila. 

H4: Učenci radi izvajajo madžarske ljudske pesmi in plese ter igrajo na madžarska ljudska 

glasbila. 

Pouk glasbene vzgoje, ko se obravnava madžarska ljudska glasba 
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H5: Učitelji potrebujejo več časa za pripravo na pouk glasbene vzgoje, ko obravnavajo 

madžarsko ljudsko glasbo, kot za druge teme. 

H6: Učitelji si pri pripravi  na pouk, ko obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo, pomagajo z 

učbeniki in priročniki za učitelje iz Republike Madžarske. 

H7: Učitelji uporabljajo  pri obravnavi madžarske ljudske glasbe drugačne metode 

poučevanja.  

H8: Učitelji poglobljeno obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo, kljub temu da je zaradi 

dvojezičnosti  število ur glasbenega pouka zmanjšano.  

Poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi 

H9: Učenci dobro poznajo slovenske ljudske pesmi. 

H10: Učenci dobro poznajo madžarske ljudske pesmi. 

H11: Poznavanje slovenskih ljudskih pesmi je odvisno od narodnosti učencev. 

H12: Poznavanje madžarskih ljudskih pesmi je odvisno od narodnosti učencev. 

Pomembnost poznavanja slovenske in madžarske kulturne dediščine 

H13: Učitelji se zavedajo pomembnosti poznavanja slovenske in madžarske ljudske dediščine 

za  posameznika. 

H14: Večini učencev se zdi poznavanje slovenske in madžarske ljudske glasbe pomembno. 

H15: Učenci, ki menijo, da je poznavanje slovenskih ljudskih pesmi pomembno, le-te tudi 

dobro poznajo. 

H16: Učenci, ki  menijo, da je poznavanje madžarskih ljudskih pesmi pomembno, le-te tudi 

dobro poznajo. 

 

 

6 METODOLOGIJA 

6.1 Osnovna raziskovalna metoda 

Kvantitativna raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja. 

Kvalitativna raziskava temelji na interpretativni paradigmi. 
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6.2 Instrument zbiranja podatkov 

V raziskavi smo uporabili dva različna instrumenta zbiranja podatkov: anketni vprašalnik za 

učence od 1. do 5. razreda dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju ter delno strukturirani 

intervju za učitelje razrednega pouka na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju, ki 

poučujejo tudi glasbo. Anketni vprašalnik in intervju smo sestavili izključno za potrebe te 

raziskave, vsem sodelujočim smo pa omogočili anonimnost. 

Prvi del anketnega vprašalnika je vseboval splošna vprašanja o spolu, razredu, ki ga učenci 

obiskujejo in njihovi narodnosti. V drugem delu so se vprašanja nanašala na stališča, 

poznavanje in pomembnost poznavanja madžarske ter slovenske ljudske dediščine. 5 vprašanj 

je bilo zaprtega tipa, 2 vprašanji pa sta bili odprtega tipa. 

Učitelje smo intervjuvali z delno strukturiranim intervjujem, kar pomeni, da smo vsem 

postavili 5 enakih vprašanj, odgovarjali pa so brez omejitev. 

 

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

Po pridobljenih soglasjih ravnateljic za sodelovanje v raziskavi smo anketne vprašalnike  na 

štirih dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju razdelili učencem od 1. do 5. razreda. Učenci 

so bili naključno izbrani, vendar je njihova narodnost zaradi tematike, ki zadeva dvojezično 

področje, ključnega pomena. Pri učiteljih smo izvedeli, kakšne narodnosti so učenci in tako 

smo izbrali enako število učencev slovenske in madžarske narodnosti ter učencev iz t.i. 

mešanih zakonov, kjer je eden izmed staršev slovenske, drugi pa madžarske narodnosti. V 

raziskavo sem tako zajela 150 učencev 

Intervjuje smo prav tako opravili na štirih dvojezičnih šolah, in sicer z 18 učitelji razrednega 

pouka, ki poučujejo glasbeno vzgojo. 

Zbiranje podatkov je potekalo meseca januarja 2012. Učenci od 2. do 5. razreda so na anketne 

vprašalnike odgovarjali pisno, učenci 1. razreda pa individualno ustno, ker večina še ne zna 

pisati. Učitelje smo individualno intervjuvali, njihove odgovore pa posneli. 
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6.4 Opis obdelave podatkov 

Anketne vprašalnike smo kvantitativno analizirali. Podatke iz vprašanj zaprtega tipa smo 

tabelarično prikazali z navedbo frekvenc/števila in strukturnih odstotkov/deležev. Odgovore 

na vprašanja odprtega tipa smo kategorizirali in rangirali po pogostosti pojavljanja (f). 

Za analizo statističnih razlik med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami smo uporabili 

Hi-kvadrat preizkus. Izračunano vrednost x2 smo primerjali s kritičnimi vrednostmi x2p (g). 

Hipotezo neodvisnosti smo obdržali, če je bila izračunana vrednost x2 manjša od kritične 

vrednosti: x2 < x2p [ P = 0,01; g = (k – 1)(v – 1)]. (Sagadin, 2003) 

V primeru, da smo hipotezo neodvisnosti zavrnili, smo sprejeli alternativno hipotezo. 

Rezultate smo prikazali s tabelami in interpretacijo, povezano s teoretičnimi spoznanji. 

Delno strukturirane intervjuje smo kvalitativno vsebinsko analizirali v šestih korakih po 

Mescu (Vogrinc, 2008): 1) urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor 

in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) 

oblikovanje končne teoretične formulacije. Rezultate bomo predstavili kot odgovore na 

raziskovalna vprašanja. 

 

6.5 Opis vzorca 

V raziskavo smo zajeli dva neodvisna vzorca: učence od 1. do 5. razreda ter učitelje 

razrednega pouka, ki v šolskem letu 2011/2012 poučujejo glasbo. V raziskavi je sodelovalo 

skupno 168 vprašanih, od tega 150 učencev in 18 učiteljev, in sicer iz štirih dvojezičnih 

osnovnih šol v Prekmurju: DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Genterovci in DOŠ 

Prosenjakovci. 

Razporeditev anketiranih učencev glede na spol je razvidna iz tabele 1. Vzorec je glede na 

spol sestavljen iz 46,0 % fantov in 54,0 % deklic. 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotek (f%) učencev glede na spol 

SPOL f f % 

Ženski 69 54,0 

Moški 81 46,0 
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SKUPAJ 150 100,0 

 

Iz tabele 2 je razvidna razporeditev anketiranih učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Največ je četrtošolcev (24,0 %), sledijo jim tretješolci (22,0 %) in petošolci (21,3 %), najmanj 

vprašanih pa obiskuje drugi (18,0 %) in prvi razred (14,7 %). 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotek (f%) učencev glede razred, ki ga obiskujejo 

RAZRED f f % 

1. razred 22 14,7 

2. razred 27 18,0 

3. razred 33 22,0 

4. razred 36 24,0 

5. razred 32 21,3 

SKUPAJ 150 100,0 

 

Razporeditev učencev glede na njihovo narodnost je razvidna iz tabele 3. 33,3 % učencev je 

slovenske narodnosti, 33,3% madžarske narodnosti in 33,3 % jih je iz t.i. mešanih zakonov z 

enim staršem slovenske in drugim madžarske narodnosti. 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotek (f%) učencev glede na njihovo narodnost 

NARODNOST f f % 

Oba starša sta slovenske narodnosti 50 33,3 

Oba starša sta madžarske narodnosti 50 33,3 

En starš je slovenske, drugi madžarske narodnosti 50 33,3 

SKUPAJ 150 100 

 

Razporeditev intervjuvanih učiteljev glede na spol je razvidna iz tabele 4. Vzorec je sestavljen 

iz 17 učiteljic in samo 1 učitelja, kar je odraz tudi dejanskega stanja po slovenskih šolah, kjer 

prevladujejo učiteljice. 
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Tabela 4: Število (f) in strikturni odstotek (f%) učiteljev glede na spol 

SPOL f f % 

Ženski 17 94,4 

Moški 1 5,6 

SKUPAJ 18 100 

 

Iz tabele 5 je razvidna razporeditev intervjuvanih učiteljev glede na njihovo delovno dobo.  

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotek (f%) učiteljev glede na njihovo delovno dobo 

DELOVNA DOBA f f % 

manj kot 5 let 2 11,1 

5 do 10 let 5 27,8 

10 do 20 let 7 38,9 

več kot 20 let 4 22,2 

SKUPAJ 18 100 

 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 Stališča učiteljev in učencev do madžarskega in slovenskega ljudskega 

glasbenega izročila 

7.1.1 Stališča učiteljev razrednega pouka do madžarskega in slovenskega 

ljudskega glasbenega izročila 

Na vprašanje Kakšno je vaše stališče do madžarskega ljudskega glasbenega izročila? so 

vsi vprašani učitelji odgovorili, da imajo pozitivno stališče. Vsem se zdi madžarska ljudska 

dediščina enako pomembna kot slovenska, zato obe cenijo, spoštujejo in ohranjajo. Izpostavili 

so pomembnost poznavanja in ohranjanja tradicij slovenskega in madžarskega naroda, ki 

živita na narodnostno mešanem območju v Prekmurju v zglednem sožitju. Kot učitelji na 

dvojezični šoli čutijo dolžnost, da mladim generacijam, ne glede na narodnost, čim bolje 
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predstavijo bogato zapuščino madžarskega naroda in tako poskrbijo, da se bo le-ta še naprej 

ohranjala iz roda v rod in ne bo izumrla. 

Pet učiteljev je poudarilo svojo madžarsko narodnost, zato je njihovo stališče do ljudske 

dediščine še posebej pomembno, saj jo smatrajo kot svojo, kot zgodovino svojih prednikov, 

kot del svoje nacionalne identitete. Nekateri izmed njih se z njo ukvarjajo še bolj poglobljeno, 

preko folklornih dejavnosti (poučevanje madžarskih otroških folklornih skupin, madžarskih 

citrarjev ipd.) oziroma z zbiranjem ljudskih običajev pomurskih Madžarov. 

Ugotovili smo, da lahko potrdimo H1, ki pravi, da imajo učitelji pozitivno stališče do 

madžarske ljudske dediščine. 

 

7.1.2 Stališča učencev do madžarskega in slovenskega ljudskega glasbenega 

izročila 

Učencem smo postavili vprašanji Ali imaš rad slovensko ljudsko glasbo? in Ali imaš rad 

madžarsko ljudsko glasbo?, s katerima smo preverjali njihovo stališče do obeh ljudskih 

glasbenih izročil. Odgovori so razvidni iz tabele 6 in 7. 

Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev na vprašanje: Ali 

imaš rad slovensko ljudsko glasbo? 

Ali imaš rad slovensko ljudsko glasbo? f f % 

DA 133 88,7 

NE 17 11,3 

SKUPAJ 150 100 

 

Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev na vprašanje: Ali 

imaš rad madžarsko ljudsko glasbo? 

Ali imaš rad madžarsko ljudsko glasbo? f f % 

DA 123 82,0 

NE 27 18,0 

SKUPAJ 150 100 
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Na vprašanje Ali imaš rad slovensko ljudsko glasbo? je pritrdilno odgovorilo kar 88,7 % 

učencev, na vprašanje Ali imaš rad madžarsko ljudsko glasbo? pa je pritrdilo 82 % učencev, 

zato lahko potrdimo H2, ki pravi, da imajo učenci radi slovensko in madžarsko ljudsko 

glasbo. 

Na vprašanje Kaj rad počneš pri pouku glasbene vzgoje? so učenci odgovarjali tako, da so  

izbirali med tremi različnimi sličicami/piktogrami ob posameznih trditvah. Njihovi odgovori 

so razvidni iz tabele 8. 

Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev na vprašanje: Kaj 

rad počneš pri pouku glasbene vzgoje? 

TRDITEV Se strinjam Se ne 

morem 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

SKUPAJ 

Rad prepevam slovenske ljudske pesmi. 118 

78,7 % 

23 

15,3 % 

9 

6,0 % 

150 

100 % 

Rad prepevam madžarske ljudske pesmi. 84 

56,0 % 

55 

36,7 % 

11 

7,3 % 

150 

100 % 

Rad plešem slovenske ljudske plese. 90 

60,0 % 

39 

26,0 % 

21 

14,0 % 

150 

100 % 

Rad plešem madžarske ljudske plese. 80 

53,3 % 

44 

29,3 % 

26 

17,3 % 

150 

100 % 

Rad igram na slovenska ljudska glasbila. 103 

68,7 % 

28 

18,7 % 

19 

12,7 % 

150 

100 % 

Rad igram na madžarska ljudska 

glasbila. 

84 

56,0 % 

36 

24,0 % 

30 

20,0 % 

150 

100 % 

 

Pri vprašanju Kaj rad počneš pri glasbeni vzgoji? se je z vsako navedeno trditvijo strinjala 

več kot polovica učencev. Glede na rezultate je največ takih učencev (78,8 %), ki radi 

prepevajo slovenske ljudske pesmi in radi igrajo na slovenska ljudska glasbila (68,7 %). 

Manj, vendar pri učencih še vedno priljubljen, je ples slovenskih ljudskih plesov (60,0 %). 

Glede na rezultate lahko potrdimo H3, ki pravi, da učenci radi izvajajo slovenske ljudske 

pesmi in plese ter igrajo na slovenska ljudska glasbila. 
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Sodeč po odgovorih učencev so prepevanje madžarskih ljudskih pesmi (56,0 %), ples 

madžarskih ljudskih plesov (53,3 %) in igranje na madžarska ljudska glasbila (56,0 %) v 

primerjavi z izvajanjem slovenske ljudske glasbe manj priljubljene aktivnosti, ampak kljub 

temu jih imajo radi, saj se s trditvami strinja več kot polovica učencev. To pomeni, da lahko 

potrdimo H4, ki pravi, da učenci radi izvajajo madžarske ljudske pesmi in plese ter 

igrajo na madžarska ljudska glasbila. 

 

7.2 Pouk glasbene vzgoje, ko  obravnavajo  madžarsko ljudsko glasbo 

7.2.1 Priprava učiteljev razrednega pouka na pouk glasbene vzgoje, ko  

obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo 

Ko obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo, so vsi vprašani učitelji povedali, da se na pouk 

pripravljajo enako oz. podobno kot na vse ostale teme. Le dve učiteljici potrebujeta malo več 

časa za pripravo, predvsem zaradi specifičnosti ritma in besedil madžarskih ljudskih pesmi; 

ritem je precej raznolik, bolj dinamičen in okrašen s sinkopami, besedilo je pa starinsko in 

otrokom tuje. 

Pri pripravi na pouk si učitelji pomagajo predvsem z madžarsko literaturo; madžarske 

učbenike in priročnike za glasbeni pouk ter različne pesmarice imajo na voljo na šolah, večina 

pa si različna gradiva priskrbi na izobraževanjih in seminarjih na Madžarskem, folklornih in 

knjižnih sejmih ipd. Poslužujejo se seveda tudi slovenskih priročnikov, iz katerih črpajo ideje, 

brskajo po spletu, poslušajo zvočne posnetke ljudskih pesmi, prebirajo zgodovinske knjige.  

Ena izmed učiteljic je povedala, da včasih h glasbenemu pouku povabijo kakšno babico ali 

dedka, ki dobro obvlada madžarsko  ljudsko glasbeno izročilo, da učence nauči novih ljudskih 

pesmi, ki jih še ne poznajo, jim pripoveduje o življenju nekoč, s seboj prinese kakšno ljudsko 

glasbilo, nato vsi skupaj prepevajo in plešejo ter tako obogatijo glasbeni pouk. 

Glede na ugotovitve ne moremo potrditi H5, ki pravi, da potrebujejo učitelji dlje časa za 

pripravo na pouk, ko obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo, kot za druge teme.  

Potrdimo lahko H6, ki pravi, da si učitelji pri pripravi na obravnavo madžarske ljudske 

glasbe pomagajo z učbeniki in priročniki za učitelje iz Republike Madžarske. 
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7.2.2 Uporaba drugačnih metod poučevanja pri obravnavi madžarske ljudske 

glasbe 

Učitelji so odgovarjali, da se njihove metode poučevanja pri obravnavi madžarskih in 

slovenskih ljudskih pesmi ne razlikujejo. Večina vprašanih učiteljev pesmi poučuje po metodi 

odmeva in pripevanja, vsi pa posebej poudarijo in se osredotočijo na besedila pesmi, ki jih je 

potrebno prevesti v slovenščino in razložiti pomen starinskih izrazov. Nekateri učitelji se 

osredotočajo tudi na posebnosti madžarskih ljudskih pesmi, kot so sinkopa, večji tonski 

razpon, okraski, čardaš.. Ko poznajo učenci že veliko ljudskih pesmi, jih lahko primerjajo 

med seboj in ugotavljajo razlike v značilnostih slovenskih in madžarskih.  

Večina učiteljev obravnavo madžarskih ljudskih pesmi poveže s plesom, še posebej v nižjih 

razredih, kjer je gibanje za otroke zelo pomembno, tudi z ljudskimi običaji, narodno nošo in 

posebnimi glasbili, kot so madžarske citre. Eden izmed učiteljev petje madž. ljudskih pesmi 

vedno spremlja s citrami. 

Iz odgovorov učiteljev lahko razberemo, da učitelji pri obravnavi madžarskih ljudskih pesmi 

ne uporabljajo drugačnih/posebnih metod poučevanja. Obravnava se od drugih tem razlikuje 

samo v dodatni obrazložitvi starinskih madžarskih izrazov ter prevodu pesmi za lažje 

razumevanje. Na podlagi teh ugotovitev H7, ki pravi, da uporabljajo učitelji pri obravnavi 

madžarske ljudske glasbe drugačne metode poučevanja, ne moremo potrditi. 

 

7.2.3 Obravnava madžarske ljudske glasbe glede na zmanjšano število 

glasbenega pouka zaradi dvojezičnosti 

Vsi vprašani učitelji so potrdili, da je v prvi triadi enako število ur glasbenega pouka kot 

drugod po Sloveniji. Zmanjšano število ur se pozna v drugi in tretji triadi. Učitelji priznavajo 

dejstvo, da včasih zaradi dodatnih madžarskih vsebin izostane nekaj slovenskih in tujih pesmi. 

V katerih glasbenih vsebinah se razlikujejo dvojezične osnovne šole od enojezičnih, je 

določeno v učnem načrtu, ki se ga vsi učitelji držijo. Menijo, da zaradi morebitnih izpuščenih 

vsebin učenci niso prikrajšani za glasbeno znanje, le nekoliko manj slovenskih in tujih pesmi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Laura Vöröš, diplomsko delo 
 

39 
 

poznajo. Dodana vrednost dvojezičnih šol pa je, da  učenci spoznajo madžarsko glasbo in 

madžarske skladatelje.  

Vsi intervjuvani učitelji so mnenja, da obravnavajo slovensko in madžarsko ljudsko glasbo 

enako poglobljeno. Učenci radi prepevajo ljudske pesmi, zato jih uporabljajo tudi kot 

motivacijo pri drugih urah (spoznavanje okolja, madžarski in slovenski jezik, športna in 

likovna vzgoja ...), lahko služijo igri, sprostitvi med odmori ipd. Ljudsko izročilo (šege, 

navade, oblačila, izštevanke ...)  spoznavajo in usvajajo tudi pri spoznavanju okolja in 

madžarščini, zato ni bojazni, da obravnava ne bi bila dovolj poglobljena. 

Učitelji druge triade so povedali, da včasih res primanjkuje časa, ampak ne toliko zaradi 

zmanjšanega števila ur (v 4. in 5. razredu je 0,5 manj ur na teden kot na enojezičnih šolah), 

temveč zaradi veliko glasbeno-teoretičnih vsebin, katerih obravnava se včasih zavleče. Takrat 

je potrebno iz učnega načrta izpustiti kakšno pesem, pri tem pa učitelji upoštevajo zanimanje 

ter interese učencev. Žal se v takih primerih velikokrat tehtnica nagiba v prid slovenskim 

vsebinam in  izpustijo kakšno madžarsko pesem, ampak ne nujno ljudsko.  

Ena izmed učiteljic, ki poučuje v 4. razredu, je povedala, da primanjkljaj učnih ur za glasbeno 

vzgojo v 4. razredu vsako leto  nadomestijo s kulturnim dnevom ob madžarskem kulturnem 

prazniku, ki je namenjen spoznavanju madžarskega ljudskega izročila. Ta dan povabijo goste, 

po navadi plesalce iz madžarske folklorne skupine ali zbiratelja madžarskih ljudskih pesmi in 

glasbil, g. Károlya Horvatha, da predstavi madžarske ljudske plese, glasbila, pesmi, narodno 

nošo. Ta dejavnost traja več šolskih ur. 

Iz odgovorov lahko povzamemo, da kljub zmanjšanemu številu ur glasbenega pouka zaradi 

dvojezičnosti, ki se pozna v drugi in tretji triadi, ter dodatnimi madžarskimi vsebinami pri 

pouku glasbene vzgoje, ki so določene v učnem načrtu za dvojezične osnovne šole v 

Prekmurju, učitelji poglobljeno obravnavajo madžarsko ljudsko glasbo. Na podlagi teh 

ugotovitev lahko potrdimo H8, ki pravi, da učitelji poglobljeno obravnavajo madžarsko 

ljudsko glasbo kljub zmanjšanemu številu ur glasbenega pouka zaradi dvojezičnosti. 

 

7.3 Poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi 

7.3.1 Kako dobro poznajo učenci slovenske in madžarske ljudske pesmi? 
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Učenci so odgovarjali na vprašanji Ali dobro poznaš slovensko ljudsko glasbo? in Ali dobro 

poznaš madžarsko ljudsko glasbo?. Odgovarjali so pritrdilno ali nikalno. Njihovo  mnenje 

smo preverili pri naslednjem vprašanju, ki zahteva, da naštejejo naslove slovenskih in 

madžarskih ljudskih pesmi. Če so pravilno našteli tri ali več slovenskih in madžarskih 

ljudskih pesmi, sklepamo, da jih res dobro poznajo. Če so našteli manj kot tri pravilne, 

sklepamo, da jih ne poznajo dobro. 

Odgovori učencev na vprašanji in dejansko stanje, ali res dobro poznajo slovensko in 

madžarsko ljudsko glasbo, so razvidni iz tabel 9 in 10. 

Tabela 9: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev ter število (f2) in 

strukturni odstotek (f2%) dejanskega stanja na vprašanje: Ali dobro poznaš slovenske 

ljudske pesmi? 

Ali dobro poznaš slovenske ljudske pesmi? f f % f2 f2 % 

DA 126 84,0 87 58,0 

NE 24 16,0 63 42,0 

SKUPAJ 150 100 150 100 

 

Tabela 10: Število (f) in strukturni odstotek odgovorov učencev ter število (f2) in 

strukturni odstotek (f2%) dejanskega stanja na vprašanje: Ali dobro poznaš madžarske 

ljudske pesmi? 

Ali dobro poznaš madžarske ljudske pesmi? f f % f2 f2 % 

DA 107 71,3 82 54,7 

NE 43 28,7 68 45,3 

SKUPAJ 150 100 150 100 

 

Na vprašanje Ali dobro poznaš slovenske ljudske pesmi? je pritrdilno odgovorilo kar 84,0 % 

učencev, vendar jih dokazano res dobro pozna samo 58,0 % učencev. To pomeni, da  učenci 

menijo, da slovensko ljudsko glasbo dobro poznajo, vendar vsi ne znajo našteti vsaj treh 

slovenskih ljudskih pesmi. Razlika v številu tistih učencev, ki so mnenja, da pesmi dobro 

poznajo, in tistih, ki so z naštevanjem dokazali, da slovensko ljudsko glasbo res poznajo, je 

precejšnja. 
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Kljub temu več kot polovica učencev dokazano dobro pozna slovenske ljudske pesmi, zato 

lahko potrdimo H9, ki pravi, da učenci dobro poznajo slovenske ljudske pesmi.  

Na vprašanje Ali dobro poznaš madžarske ljudske pesmi? je prav tako pritrdilo veliko 

učencev, 71,3 %. Vsaj tri madžarske ljudske pesmi pa je naštelo le 54,7 % učencev. Tudi pri 

tem vprašanju je precejšnja razlika v mnenjih učencev in dokazano dobrem poznavanju 

ljudskih pesmi. Kljub temu lahko glede na to, da več kot polovica učencev res dobro pozna 

madžarske ljudske pesmi, potrdimo H10, ki pravi, da učenci dobro poznajo madžarske 

ljudske pesmi.  

 

7.3.2 Ali je poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi odvisno tudi od 

narodnosti učencev? 

Ugotavljali smo, ali je poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi pri učencih 

odvisno tudi od tega, kakšne narodnosti so.  

V tabeli 11 so prikazane razlike v poznavanju slovenskih ljudskih pesmi pri učencih glede na 

njihovo narodnost. V tabeli 12 so prikazane razlike v poznavanju madžarskih ljudskih pesmi 

glede na narodnost učencev. 

Tabela 11: Poznavanje slovenskih ljudskih pesmi v odnosu do narodnosti učencev 

                       Ali dobro poznaš slovenske ljudske pesmi? 

Narodnost 

DA NE SKUPAJ 

Oba starša sta slovenske narodnosti. 48 2 50 

Oba starša sta madžarske narodnosti. 39 11 50 

En starš je slovenske, drugi madžarske narodnosti. 39 11 50 

SKUPAJ 126 24 150 

 

x
2
 = 8,036 < x

2 
(P = 0,01; g = 2) = 9,21 

Vrednost x
2
 preizkusa je manjša od kritične vrednosti pri tveganju P = 0,01 ali 1%, zato lahko 

potrdimo H11, ki pravi, da je poznavanje slovenskih ljudskih odvisno od narodnosti 

učencev. 
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Tabela 12: Poznavanje madžarskih ljudskih pesmi v odnosu do narodnosti učencev 

                      Ali dobro poznaš madžarske ljudske pesmi? 

Narodnost 

DA NE SKUPAJ 

Oba starša sta slovenske narodnosti. 26 24 50 

Oba starša sta madžarske narodnosti. 44 6 50 

En starš je slovenske, drugi madžarske narodnosti. 37 13 50 

SKUPAJ 107 43 150 

 

x
2
 = 16,105 > x

2 
(P = 0,01; g = 2) = 9,21 

Vrednost x
2
 preizkusa je večja od kritične vrednosti pri tveganju P = 0,01 ali 1%, zato ne 

moremo potrditi H12, ki pravi, da je poznavanje madžarskih ljudskih pesmi odvisno od 

narodnosti učencev. 

 

7.4 Pomembnost poznavanja slovenske in madžarske kulturne dediščine 

7.4.1 Zavedanje o  pomembnosti poznavanja slovenske in madžarske kulturne 

dediščine za vsakega posameznika – učitelji 

Na vprašanje Kaj menite, kako pomembno je poznavanje slovenske in madžarske kulturne 

dediščine za učence in učitelje? so vsi vprašani učitelji odgovorili, da je pomembno zato, ker 

se tako učenci kot tudi učitelji lahko identificirajo s svojo nacionalnostjo in spoznajo 

dediščino tudi sosednjega naroda. Poznavanje ljudske dediščine spada k osnovni kulturi 

človeka, saj so to njegove korenine. Vsaka kultura ima nekaj svojega, drugačnega, po čemer 

se razlikuje od ostalih, kar jo bogati. To je potrebno spoštovati in ohranjati. Na narodnostno 

mešanem področju je poznavanje dediščine večinskega ali manjšinskega naroda pomembno 

tudi zaradi razvijanja strpnosti in sprejemanja različnosti.  

Učitelji imajo v razredu učence različnih narodnosti, zato je pomembno, da imajo sami 

pozitiven odnos do ljudske dediščie in to prenašajo na učence. Sami morajo dobro poznati obe 

kulturi in učence spodbujati, da ju tudi oni poglobljeno spoznavajo, spoštujejo in ohranjajo. 
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Pravijo, da znajo učenci presenetiti in kljub temu, da živimo v modernem svetu, radi zapojejo 

kakšno ljudsko pesem. 

Glede na ugotovitve lahko potrdimo H13, ki pravi, da se učitelji zavedajo pomembnosti 

poznavanja slovenske in madžarske ljudske dediščine za posameznika. 

 

7.4.2 Zavedanje pomembnosti poznavanja slovenske in madžarske kulturne 

dediščine za vsakega posameznika – učenci 

Učencem sem postavila vprašanji Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske ljudske 

pesmi? in Misliš, da je pomembno, da poznaš madžarske ljudske pesmi?. Njihovi odgovori 

so razvidni iz tabel 13 in 14. 

Tabela 13: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev na vprašanje: 

Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske ljudske pesmi? 

Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske ljudske pesmi? f f % 

DA 130 86,7 

NE 15 10,0 

NE VEM 5 3,3 

SKUPAJ 150 100 

 

Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotek (f%) odgovorov učencev na vprašanje: 

Misliš, da je pomembno, da poznaš madžarske ljudske pesmi? 

Misliš, da je pomembno, da poznaš madžarske ljudske pesmi? f f % 

DA 122 81,4 

NE 17 11,3 

NE VEM 11 7,3 

SKUPAJ 150 100 

 

Učencem smo ob vprašanjih Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske in madžarske 

ljudske pesmi?, postavili tudi odprti vprašanji Zakaj tako misli. Ob vsakem odgovoru smo 

navedli število (f) glede na to, kolikokrat se je odgovoril ponovil. 
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Učenci, ki so na vprašanje Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske ljudske pesmi? in 

Misliš, da je pomembno, da poznaš madžarske ljudske pesmi? odgovorili z NE VEM, na 

vprašanje Zakaj? sploh niso odgovorili, pustili so prazno.  

Učenci, ki mislijo, da je poznavanje slovenskih ljudskih pesmi pomembno (skupaj 130), so 

na vprašanje Zakaj? odgovarjali: 

 Z njimi ohranjamo slovensko ljudsko kulturo (26). 

 Zato, ker se jih učimo v šoli (19). 

 Zato, ker sem slovenske narodnosti (17).  

 Zato, da jih lahko prepevamo, plešemo (16). 

 Zato, ker živimo v Sloveniji (15). 

 Prav je, da jih poznamo (13). 

 Da jih bomo lahko prepevali svojim otrokom (10). 

 Ne vem (7). 

 Zato, ker jih plešemo pri folklori (4).  

 Zato, ker so lepe (3). 

Učenci, ki mislijo, da poznavanje slovenskih ljudskih pesmi ni pomembno (skupaj 15), so 

na vprašanje Zakaj? odgovarjali: 

 Ni mi jih potrebno poznati (5). 

 Njihovo poznavanje ni pomembno (3). 

 Zanimajo me drugačne zvrsti glasbe (3).  

 Zato, ker jih v življenju ne bomo potrebovali (2). 

 Ne vem (2). 

 

Učenci, ki mislijo, da je poznavanje madžarskih ljudskih pesmi pomembno (skupaj 122), 

so na vprašanje Zakaj? odgovarjali:  

 Z njimi ohranjamo madžarsko ljudsko kulturo (22).  

 Prav je, da se jih naučimo in jih poznamo (20). 

 Zato, ker so zelo lepe (20). 

 Zato, da jih prepoznamo in prepevamo (18). 
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 Zato, ker živimo na dvojezičnem področju (13). 

 Zato, ker sem madžarske narodnosti (11). 

 Zato, ker se jih učimo v šoli (8). 

 Ne vem (7). 

 Da jih bomo lahko prepevali svojim otrokom (3). 

Učenci, ki mislijo, da poznavanje madžarskih ljudskih pesmi ni pomembno (skupaj 17), 

so na vprašanje Zakaj? odgovarjali: 

 Ni mi jih potrebno poznati (6). 

 Zato, ker ne živim na Madžarskem (3). 

 Poslušam drugačne zvrsti glasbe (3). 

 Zato, ker nerad pojem (2). 

 Težko se jih naučim (2). 

 Zato, ker jih v življenju ne bom potreboval (1). 

 

Ugotavljamo, da večina učencev, kar 86,7 %, misli, da je poznavanje slovenskih ljudskih 

pesmi pomembno. Na vprašanje Zakaj tako misliš? so dali zelo različne odgovore. Nekateri 

zaradi svoje slovenske narodnosti, nekateri niso znali utemeljiti, zakaj, največ je pa učencev, 

ki se zavedajo, da je potrebno ljudsko glasbo ohranjati. Samo 10,0 % učencev je mnenja, da 

poznavanje slovenskih ljudskih pesmi ni pomembno, in samo 3,3 %  učencev ne ve, ali je 

pomembno ali ni.  

Prav tako ugotavljamo, da je večina učencev mnenja, da je poznavanje madžarske ljudske 

glasbe pomembno (81,4 %). Njihovi odgovori na vprašanje Zakaj tako misliš? so različni. 

Nekateri so izpostavili dvojezično področje, nekateri svojo madžarsko narodnost, lepoto 

madžarskih ljudskih pesmi, največ jih je pa mnenja, da z njimi ohranjamo ljudsko kulturo. 

Samo 11,3 % učencev je mnenja, da poznavanje madžarskih ljudskih pesmi ni pomembno in 

samo 7,3 %učencev ne ve, ali je njihovo poznavanje pomembno ali ne. 

Glede na ugotovitve lahko potrdimo H14, ki pravi, da se večini učencev zdi poznavanje 

slovenske in madžarske ljudske glasbe pomembno. 
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7.4.3 Poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi pri učencih v 

odvisnosti od njihovega mnenja o pomembnosti poznavanja ljudske glasbe 

Ugotavljali smo, ali je poznavanje slovenskih in madžarskih ljudskih pesmi pri učencih 

odvisno tudi od njihovega mnenja o pomembnosti poznavanja le-teh.  

V tabeli 15 so prikazane razlike v poznavanju slovenskih ljudskih pesmi pri učencih glede na 

njihovo mnenje o pomembnosti poznavanja slovenskih ljudskih pesmi. V tabeli 16 so 

prikazane razlike v poznavanju madžarskih ljudskih pesmi pri učencih glede na njihovo 

mnenje o pomembnosti poznavanja madžarskih ljudskih pesmi. 

Tabela 15: Poznavanje slovenskih ljudskih pesmi v odnosu do mnenja učencev o 

pomembnosti poznavanja slovenskih ljudskih pesmi 

                       Ali dobro poznaš slovenske ljudske pesmi? 

Misliš, da je pomembno,  

da poznaš slovenske ljudske pesmi? 

DA NE SKUPAJ 

DA 120 10 130 

NE 5 10 15 

SKUPAJ 125 20 145 

 

x
2
 = 39,34 < x

2 
(P = 0,01; g = 1) = 6,64 

Vrednost x
2
 preizkusa je večja od kritične vrednosti pri tveganju P = 0,01 ali 1%, zato ne  

moremo potrditi H15, ki pravi da učenci, ki so mnenja, da je poznavanje slovenskih 

ljudskih pesmi pomembno, le-te tudi dobro poznajo. 

 

 

Tabela 16: Poznavanje madžarskih ljudskih pesmi v odnosu do mnenja učencev o 

pomembnosti poznavanja madžarskih ljudskih pesmi 

                      Ali dobro poznaš madžarske ljudske pesmi? 

Misliš, da je pomembno,  

da poznaš madžarske ljudske pesmi? 

DA NE SKUPAJ 
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DA 97 25 122 

NE 5 12 17 

SKUPAJ 102 37 139 

 

x
2
 = 19,17 < x

2 
(P = 0,01; g = 1) = 9,21 

Vrednost x
2
 preizkusa je manjša od kritične vrednosti pri tveganju P = 0,01 ali 1%, zato ne 

potrdimo H16, ki pravi, da učenci, ki so mnenja, da je poznavanje madžarskih ljudskih 

pesmi pomembno, le-te tudi dobro poznajo. 

 

8 ZAKLJUČEK 

Hitro spreminjajoči se časi prinašajo različne poglede na svet, ljudstva, kulturo in glasbo. 

Ljudska glasba je nekaj, kar se zdi prvi hip manj aktualno, moderno. Pa vendar je še zmeraj 

prisotna v življenju ljudi. Mamice prepevajo uspavanke svojim otrokom, dedki in babice 

zapojejo vnukom kakšno pesem iz svojega otroštva, vedno več je tudi folklornih skupin, ki se 

trudijo ohranjati ljudsko kulturo. Ljudske pesmi so enostavne in gredo hitro v uho, zato jih je 

tudi v učnem načrtu glasbene vzgoje veliko. 

V diplomski nalogi smo opisali zgodovinski razvoj madžarske ljudske glasbe, podrobneje 

predstavili narodnostno mešano območje v Prekmurju in pouk na dvojezičnih osnovnih šolah 

ter primerjali učni načrt glasbene vzgoje s prilagojenim učnim načrtom glasbene vzgoje za 

dvojezične osnovne šole. 

Pri pouku glasbene vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju učenci spoznavajo kar 

dve vrsti ljudske glasbe: slovensko in madžarsko. Ugotovili smo, da ju imajo učenci radi. 

Radi prepevajo, plešejo in igrajo na ljudska glasbila, tako slovenska kot tudi madžarska. Obe 

vrsti ljudske glasbe tudi dobro poznajo in menijo, da je njuno poznavanje pomembno za 

vsakega posameznika. 

Ugotovili smo, da imajo tudi učitelji pozitivno stališče do madžarske ljudske glasbe in jo z 

veseljem poučujejo. Njihove metode poučevanja se ne razlikujejo, ko poučujejo madžarsko 

ljudsko glasbo in večina izmed njih tudi ne potrebuje več časa za pripravo na te ure. Pomagajo 

si z učbeniki in priročniki iz Madžarske, ki so jim na voljo na šolah. Kljub temu, da je v 4. in 
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v 5. razredu razredne stopnje skrčen urni obseg glasbene vzgoje, poleg tega je pa veliko 

dodatnih madžarskih vsebin, ugotavljamo, da učitelji še vedno poglobljeno obravnavajo 

slovensko in madžarsko ljudsko glasbo. Pri izbiri vsebin iz učnega načrta upoštevajo znanje 

ter interese učencev. 

Ugotavljamo, da učenci dobro poznajo slovensko in madžarsko ljudsko glasbo in da 

poznavanje madžarskih ljudskih pesmi ni odvisno od narodnosti učencev, poznavanje 

slovenskih ljudskih pesmi pa je. Učenci slovenske narodnosti namreč zelo dobro poznajo 

slovenske ljudske pesmi in slabše poznajo madžarske ljudske pesmi, medtem ko otroci 

madžarske narodnosti enako dobro poznajo pesmi obeh ljudstev. mnenje učencev o tem, ali je 

pomembno poznati slovenske in madžarske ljudske pesmi, ne vpliva to, ali jih dobro poznajo 

ali ne. Utemeljitve učencev, zakaj je pomembno poznati slovenske in madžarske ljudske 

pesmi, so zelo različne. Nekateri so izpostavili ohranjanje kulture, drugi svojo narodnost in 

življenje na dvojezičnem območju. Tudi učitelji so poudarili dejstvo, da poznavanje obeh 

kulturnih dediščin na dvojezičnem področju vodi do boljšega sodelovanja med ljudmi, do 

strpnosti, sprejemanja drugačnosti in lažjega sobivanja v multikulturnem okolju. 

Učenci vseh narodnosti, ki obiskujejo dvojezične osnovne šole v Prekmurju, se poleg vseh 

vsebin, ki jih obsega učni načrt za osnovne šole, učijo tudi o madžarski zgodovini, zemljepisu, 

kulturi in ljudski ter umetni glasbi. Zaradi dodatnih madžarskih vsebin pri glasbeni vzgoji 

niso prikrajšani za znanje o svetovni in slovenski glasbi. So le bogatejši, saj spoznavajo pestro 

glasbeno kulturo manjšinskega madžarskega naroda. Prav je, da spoznajo lepoto in mističnost 

glasbe madžarskega ljudstva, ki je edinstvena, tako kot vse ljudske glasbe narodov po svetu. 

Pregovor pravi, da več kot znaš, več veljaš in to velja tudi za učence dvojezičnih šol. Lahko 

so veseli, da živijo na stičišču dveh jezikov in dveh narodov, ker poznajo in govorijo dva 

jezika, poznajo dve kulturi, poznajo  glasbi dveh edinstvenih narodov. 
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10 PRILOGE 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK za učence - KÉRDŐÍV tanulóknak 

 

Pozdravljen/a! Üdvözöllek! 

 

Sem Laura Vöröš, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za svojo 

diplomsko nalogo pripravljam raziskavo o madžarskem ljudskem izročilu pri pouku glasbene 

vzgoje na dvojezičnih osnovnih šolah.  

Prosimi te, da odgovoriš na spodnja vprašanja. Vprašalnik je anonimen. 

 

Vöröš Laura vagyok, a ljubljanai Pedagógiai kar abszolvense. A magyar népzenéről készítem 

a diplomamunkámat és megkérlek, ha válaszolsz a következő kérdéseimre. 

 

 

1. Spol – Nem:             M – Férfi         Ž – Női  

 

2. Razred – Osztály:           1.      2.     3.     4.     5. 

 

3. Kakšne narodnosti sta tvoja starša? Milyen nemzetiségűek a szüleid? 

 

a) Oba starša sta slovenske narodnosti. Mindketten szlovén nemzetiségűek. 

b) Oba starša sta madžarske narodnosti. Mindketten magyar nemzetiségűek. 

c) En starš je slovenske, drugi madžarske narodnosti. Az egyik szűlő szlovén, a 

másik magyar nemzetiségű. 

 

4. Ali imaš rad slovensko ljudsko glasbo?        DA         NE 

Szereted a szlovén népzenét?                        IGEN     NEM 

 

5. Ali imaš rad madžarsko ljudsko glasbo?      DA          NE 

Szereted a magyar népzenét?                       IGEN     NEM 

 

6. Kaj najraje počneš pri glasbeni vzgoji? Označi ustrezen kvadratek ( pomeni, da to 

najraje počneš,  pomeni, da tega ne počneš rad). 

Mit szeretsz legjobban csinálni a zeneórákon? Jelöld meg. 

 

 

   
Rad prepevam madžarske ljudske pesmi. 

Szeretek magyar népdalokat énekelni. 

 

   

Rad prepevam slovenske ljudske pesmi. 

Szeretek szlovén népdalokat énekelni. 

 

   

Rad plešem madžarske ljudske plese.    
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Szeretek magyar néptáncokat táncolni. 

 

Rad plešem slovenske ljudske plese. 

Szeretek szlovén néptáncokat táncolni. 

 

   

Rad igram na madžarska ljudska glasbila. 

Szeretek magyar néphangszerekre játszani. 

 

   

Rad igram na slovenska ljudska glasbila. 

Szeretek szlovén néphangszerekre játszani. 

 

   

 

 

 

7. Ali dobro poznaš slovenske ljudske pesmi?        DA           NE 

Jól ismered a szlovén népdalokat?                     IGEN       NEM 

 

Naštej tri – Sorolj fel hármat: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Ali dobro poznaš madžarske ljudske pesmi?       DA           NE 

Jól ismered a magyar népdalokat?                     IGEN       NEM 

 

Naštej tri – Sorolj fel hármat: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Misliš, da je pomembno, da poznaš slovenske ljudske pesmi? Zakaj? 

Mit gondolsz, fontos-e, hogy jól ismered a szlovén népdalokat? Miért? 

 

 

 

 

 

 

10. Misliš, da je pomembno, da poznaš madžarske ljudske pesmi? Zakaj? 

Mit gondolsz, fontos-e, hogy jól ismered a magyar népdalokat? Miért? 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Laura Vöröš, diplomsko delo 
 

53 
 

 

Hvala za sodelovanje. 

Köszönöm, hogy közreműködtél. 

 

 

 

NESTRUKTURIRANI INTERVJU za učitelje 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Laura Vöröš, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za svojo 

diplomsko nalogo pripravljam raziskavo o madžarskem ljudskem izročilu pri pouku glasbene 

vzgoje na razredni stopnji na dvojezičnih osnovnih šolah. Prosim Vas, da odgovorite na nekaj 

vprašanj. Intervju je anonimen. Vaši odgovori bodo služili izključno za namen te raziskave. 

 

 

1. Kakšno je vaše stališče do madžarske ljudske dediščine?  

 

2. Kako se pripravljate na pouk glasbene vzgoje, ko obravnavate madžarsko ljudsko 

glasbo? Si pomagate z učbeniki, priročniki, drugo literaturo? 

 

3. Ali uporabljate pri poučevanju madžarskih ljudskih pesmi kakšne drugačne metode 

kot pri poučevanju slovenskih ljudskih pesmi? Če da, kakšne? 

 

4. Kako poglobljeno obravnavate slovensko in kako madžarsko ljudsko glasbo glede na 

to, da je zaradi madžarščine  število ur glasbenega pouka zmanjšano? 

 

5. Kaj menite, kako pomembno je za učence in učitelje poznavanje slovenske in 

madžarske ljudske dediščine? 

 

 


